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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ باهللا مـن رشور أنفـسنا وسـيئات   
ُ , من هيده اهللا فال مضل لـه , ومـن يـضلل فـال هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا , أعاملنا ُ

 .وحده ال رشيك     له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
َ يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {   ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ ََ َّ َ َ َِ ُ َ َ َُّ ِ َّ َ ُّ{)١(  
َ يا أ{   َّهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث َ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ُّ

ًمنهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ كان عليكم رقيبا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َّ ََ َِ ِ َ َّ ُْ ً ِ َ ُ{)٢(  
َ يا أهيـ{   َّ َ ًا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ وقولـوا قـوال سـديدا َ َ ُ ُِ َِ ًَ ْ َ َُ ََّّ ْيـصلح لكـم أعاملكـم ) ٧٠(ُ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام  ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ ًَ ََ َ ََ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ{)٣(  
 :أما بعـد   
 نينـاقلالسـانيد  أأحـوال من أهم العلوم املوصـلة إىل معرفـة  احلديثرجال فعلم  

 من − نقلة األخبار −لألخبار ال سيام      ما يتعلق منه باجلرح والتعديل , وما قيل يف الرواة 
أحكــام خاصــة أطلقهــا علــيهم أئمــة اجلــرح والتعــديل لبيــان مــراتبهم مــن حيــث اجلــرح 

 .والتعديل 
 شـهاب الـدين وممن كان له العناية الفائقة هبذا اجلانب احلافظ ابـن حجـر , وهـو  

أمحد بن عيل العسقالين الـشافعي , املتـوىف سـنة سـبع ومخـسني وثامنامئـة رمحـه اهللا 
 ; لدقة عباراته فيه ; "تقريب التهذيب": تعاىل , ومن أشهر كتبه املتداولة يف ذلك كتاب 

 .والهتاممه برواة الكتب الستة , وهم أشهر من نقل األحاديث , وعليهم مدار الرواية 

                                                           
 ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ – ٧٠آية : سورة األحزاب ) ٣(



 ٤

 أننـي أحكـم عـىل كـل شـخص …": ل ابن حجر  نفسه يف مقدمة كتابه هذا وقد قا  
منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه , وأعدل ما وصف به , بأخلص عبارة , وأخلص إشارة 

…" 
ّهل للمـشتغلني يف هـذا الفـن النـ, وقد سـ كتابه هذابواهتم العلامء     يف أحكـام سجّ

 أئمة اجلرح والتعديل فيهم الستخالص قول جممل فـيهم الرواة عىل منواله , وسرب أقوال
مـا رآه صـة حماكاة لطريقة ابن حجر يف تقريبه , ويف الغالب األكثر مـا يقنـع الباحـث بخال

 رمحه اهللا , وال حرج أن ينقص منها أو يزيد فيها أحيانا −ابن حجر   نعني−ّلفذ ِهذا العامل ا
 .كاحلافظ الذهبي رمحه اهللا , مستفيدا من عبارة غريه من أهل االستقراء 

ومما يشكل من عبـارات احلـافظ ابـن حجـر يف كتابـه هـذا , مـا ذكـره يف املرتبـة   
من لـيس لـه يف احلـديث إال القليـل , ": السادسة من مراتب الرواة املذكورين فيه , وهي 

, وإال  , حيث يتـابع "مقبول": ُومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله , وإليه اإلشارة بلفظ 
  ."ّفلني احلديث

 , فهذا يعني أن من كـان مـن الـرواة يف هـذا "…حيث يتابع ": فانظر إىل قوله بعد   
 , فإنه ال بد أن يكـون قـد توبـع ليـصلح لـه "مقبول": الكتاب وحكم عليه ابن حجر بقوله 

ي ّهذا احلكم بأنه مقبول وإال فإنه لني احلديث , ومعناه أن احلكم عىل حـديث هـذا الـراو
 .يكون بالضعف إذا مل نجد له متابعا 

ومن نظر يف كتاب تقريب التهذيب وجد مجلـة مـن رواة الـصحيحني أو أحـدمها   
 جــرح أصــال , م احلــافظ ابــن حجــر هبــذه املرتبــة , مــع أنــه مل يــرد فــيهمقــد حكــم علــيه

ؤالء شيخني أو أحـدمها حلـديث هـ عدم اعتبار ابن حجـر إلخـراج الـمنفيستغرب الناظر 
 احلكــم − يف اجلملــة − مــن رواة الــصحيحني م صــحيحه , مــع أن حــال أمثــاهل يفالــرواة

حلديثه بالصحة أو احلسن , أي أنه مقبول , إن سلم من جـرح النقـاد لـه , وسـلمت روايتـه 
 .من الشذوذ والعلة , واتصف بقية اإلسناد برشوط القبول املعروفة 



 ٥

 ومناقـشة احلـافظ ابـن ولذا كان هذا املرشوع للكشف عن أحوال هـؤالء الـرواة ,  
ــ ــرج هل ــؤالء , ممــن خ ــل ه ــذا ملث ــه ه ــر يف حكم ِّحج ــدمها , مُ ــصحيحني أو أح  يف ال

واستقصاء أقوال النقاد وأحكامهم عىل هؤالء الرواة وأحاديثهم , ومن ذلك النظر يف كالم 
 .ابن حجر نفسه يف كتبه األخرى 

ّوفاحتة هذا املرشوع خرج هذا البحث , مقترصا فيه عىل من خر   ج له البخاري يف ُ
صحيحه احتجاجا , وقد جعله ابن حجر يف تقريب التهذيب يف املرتبة السادسة , وأطلق 

  ."مقبول":     عليه قوله 
 : فنفرد كذلك − إن شاء اهللا تعاىل −وسيعقب هذا البحث تتمة هذه السلسة   
ّ , وخرج لـه البخـاري "مقبول": من قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب  −١

 . صحيحه اعتبارا , نعني تابعا أو شاهدا أو مقرونا يف
ّ , وخـرج لـه مـسلم "مقبـول": ومن قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب  −٢

 .يف صحيحه احتجاجا 
ّ , وخـرج لـه مـسلم "مقبـول": ومن قال فيه ابن حجر يف تقريب التهذيب  −٣

 .يف صحيحه اعتبارا 
  :خطة البحث

ّقسم البحث إىل مقدمة وفيها    خطة البحـث وأمهيتـه ومنهجـه , ثـم التمهيـد وفيـه : ُ
مرتبـة عـىل لتـي تناوهلـا البحـث حدمها , ثم ذكر الرتاجم ابيان مكانة رواة الصحيحني أو أ

حروف املعجم , ثم خامتة البحث وفيها نتائجه , ثم قائمـة املراجـع واملـصادر التـي تـم 
 .العزو إليها خالل البحث , ثم فهرس املوضوعات 

  :أمهية البحث
 : أمهية البحث يف األمور اآلتية تظهر  



 ٦

 مـن املـصادر املهمـة التـي − رمحـه اهللا − كتاب تقريب التهذيب البن حجـر −١  
يستعني هبا أهل العلم يف معرفة خالصة أقوال النقاد يف أحـوال الـرواة , ممـا يرتتـب عليـه 

 , أو ّاحلكم عىل الرواة من حيث قبـول روايـاهتم أو ردهـا , أو قبوهلـا مـن وجـه دون وجـه
 . االعتبار هبا يف املتابعات والشواهد 

ّ أن الرواة الذين خرج هلم الشيخان أو أحدمها يف صحيحه , اعتـرب ذلـك مزيـة −٢   ّ
هلم , وتزكية هلم , ما مل يرد ما خيدش فيه , فينظـر حينئـذ إىل كيفيـة إخـراج الـشيخني أو 

 .أحدمها حلديثه يف الصحيح 
ُه حمتجا بـه يعتـرب يف املرتبـة العليـا مـن رواة ّ من خرج له البخاري يف صحيح−٣  

 . الصحيح من حيث اجلملة , وعليه فحديثه يف أعىل مراتب املقبول , وهو الصحيح 
 من جعله ابن حجر يف املرتبة السادسة من مراتب الرواة يف تقريب التهذيب , −٤  

, ولــذا فهــم دون ُ , ال يقبــل حــديثهم إال إذا توبعــوا عليــه "مقبــول": وهــو مــن قــال فــيهم 
ثقة أو صدوق أو ال بـأس بـه : أصحاب املراتب التي سبقتهم , فليس حاهلم كمن قال فيه 

ُونحوها , ممن يصحح حديثهم أو حيسن من غري حاجة للبحث عن تابع أو شاهد له  ُ. 
 من مل يفطن من أهـل العلـم إىل إخـراج البخـاري يف صـحيحه لـبعض الـرواة −٥  

ّ , ربام ضـعف أحـاديثهم إذا مل يـر "مقبول": ل فيهم ابن حجر حمتجا هبم , وهم ممن قا
هلم تابعا أو شاهدا , وفاته النظر يف إخراج البخاري ملثل هؤالء , وربام أورث ذلك خطأ 

 .يف احلكم عىل أحاديث هؤالء الرواة 
:  معرفــة احلكــم عــىل الــراوي الــذي قــال فيــه ابــن حجــر يف تقريــب التهــذيب −٦  

ج له البخاري يف صحيحه احتجاجا , بعد تتبع ودراسة أقوال النقاد فيه ّ , وقد خر"مقبول"
 .ومنهم ابن حجر نفسه 

 
  :منهج البحث



 ٧

ّ تم جرد كتاب تقريب التهذيب البـن حجـر واسـتخالص مجيـع الـرتاجم التـي −١   َ
 .ترمجة  ) ١٥٦٥(  , فبلغت نحو "مقبول": قال فيها 
( بخاري ومسلم أو أحدمها , فبلغت نحـو  ثم فرز الرتاجم التي رمز هلا برمز ال−٢  
ّترمجة , وهذا من غري من خرج هلم البخاري تعليقـا أو خـارج الـصحيح , وسـوى  ) ١٠٨

 .ّمن خرج هلم مسلم يف املقدمة فقط 
 ثم فرز الرتاجم التي رمز هلا بالبخـاري سـواء شـاركه مـسلم فيهـا أم انفـرد هبـا −٣  

 .ترمجة  ) ٣١( دونه , فبلغت نحو 
ّثم مراجعة أحاديث هؤالء الذين خرج هلم البخاري يف صـحيحه مـن صـحيح  −٤  

ّالبخاري نفسه , والنظر يف الكيفية التي خرج هبا أحاديثهم , فمن خرج حديثه يف باب ومل  ّ ّ
ّخيرج حديثا آخر يف الباب نفسه سواه , أو مل يذكر له يف الباب تابعـا أو شـاهدا للحـديث 

, وما عدا ذلك ممن ذكر له تابعا أو شـاهدا يف البـاب نفـسه كـان ًنفسه , اعتربناه حمتجا به 
 .إخراجه له لالعتبار أي يف املتابعات والشواهد فحسب 

ّ رتبت تراجم هؤالء الـرواة ممـن احـتج هبـم البخـاري عـىل حـروف اهلجـاء , −٥   ُ
 .بداية باألسامء ثم الكنى 

 . تبدأ الرتمجة بكالم ابن حجر يف تقريب التهذيب −٦  
 . ثم بيان طريقة البخاري يف إخراج حديث هذا الراوي يف صحيحه −٧  
ّ ثم بيان حال الراوي , وحكاية كالم أهل العلم فيه , وذكر مـن خـرج حديثـه يف −٨  

 .الصحاح 
ّ ذكر خالصة يف آخر الرتمجة تبني احلكم عىل الـراوي رصاحـة , وحكايـة مـا −٩  

 . ما جاء يف تقريب التهذيب غرياوي الرهذا إذا كان البن حجر نفسه قول آخر يف 
 سلكنا مسلك اإلجياز , وعدم اإلطالة قـدر اإلمكـان , دون اإلخـالل بحكايـة −١٠  

 .بعض النصوص بتاممها إذا لزم األمر 



 ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمـهـيــد
 



 ٩

ّالرواة الذين خرج هلم البخاري ومـسلم يف صـحيحيهام , أو خـرج هلـم أحـدمها    ّ
ذين الكتابني عند يل , وذلك لعلو مكانة هرح والتعدأئمة اجليف صحيحه , هلم مكانة عند 

, فتجد من يشتغل برتاجم الرواة حيرص عىل ذكر مـا إذا وتلقي األمة هلام بالقبول العلامء 
ُخرج له الشيخان أو أحدمها يف صحيحه , فهذا بال شك يرفع من حال املرتجم له  ّ. 

حيحه , ّوقد تتابع أهل العلم عىل الثناء ملن خـرج لـه الـشيخان أو أحـدمها يف صـ  
ّوال يلتفت إىل كالم من جرحهم إذا مل يكن له وجه قوي , و  , ومـا ذاك ّبـني سـبب جرحـهيُ

 .ذين اإلمامني أو أحدمها إال ملعارضته لصنيع ه
 :وملعرفة كون الراوي ثقة طرق منها ": قال ابن دقيق العيد   
ِّإيراد أصحاب التواريخ ألفاظ املزكني يف الكتب التي صنفت عىل أسام   ُ ء الرجـال ِّ

 ., ككتاب تاريخ البخاري وابن أيب حاتم وغريها 
 .ّختريج الشيخني أو أحدمها يف الصحيح للراوي , حمتجني به : ومنها   

وهذه درجة عالية ملا فيهـا مـن الزيـادة عـىل األول , وهـو إطبـاق مجهـور األمـة أو 
صحة , وهـذا كلهم عىل تسمية الكتابني بالـصحيحني , والرجـوع إىل حكـم الـشيخني بالـ

ّمعنى مل حيصل لغري من خرج عنه يف الصحيح , فهو بمثابة إطباق األمـة أو أكثـرهم عـىل  ُ
 .ُتعديل من ذكر فيهام 

َّوقد وجد يف هؤالء الرجال املخرج عـنهم يف الـصحيح مـن تكلـم فيـه بعـضهم ,  َ َّ َ ِ ُ
َّ يقــول يف الرجــل خيــرج عنــه)١(وكــان شــيخ شــيوخنا احلــافظ أبــو احلــسن املقــديس  يف ُ

ُ , يعني بذلك أنه ال يلتفت إىل ما قيل فيه , وهكـذا نعتقـد , "هذا جاز القنطرة": الصحيح 

                                                           
املتوىف . هو رشف الدين عيل بن املفضل بن عيل ابن القايض أيب املكارم املقديس , ثم اإلسكندراين , املالكي ) ١(

وكـان ":  , وقال أيـضا "املفتي , احلافظ الكبري , املتقنالشيخ اإلمام ": قال فيه الذهبي . سنة إحدى عرشة وستامئة 
ّوكــان ذا ديــن وورع وتــصون وعدالــة ":  , وقــال أيــضا "ّمقــدما يف املــذهب , ويف احلــديث , لــه تــصانيف حمــررة

 "ّوأخالق رضية ومشاركة يف الفضل قوية
  ٦٩−٢٢/٦٦    انظر ترمجة يف سري أعالم النبالء 



 ١٠

ِّوبه نقول , وال نخرج عنه إال ببيان شاف وحجة ظاهرة , تزيد يف غلبـة الظـن عـىل املعنـى  ٍ
الذي قدمناه , من اتفاق الناس بعد الشيخني عىل تسمية كتابيهام بالصحيحني , ومن لوازم 

نعـم , يمكـن أن يكـون للرتجـيح مـدخل عنـد تعـارض الروايـات , .  تعـديل رواهتـام ذلك
ِّفيكون مـن مل يـتكلم فيـه أصـال راجحـا عـىل مـن تكلـم فيـه , وإن كانـا مجيعـا مـن رجـال  ُ ُ

 .الصحيح , وهذا عند وقوع التعارض 
ّختريج من خرج عىل الصحيح بعد الشيخني , ومن خرج عىل كتابيهام : ومنها  ّ. 
َّفاد مــن ذلــك مجلــة كثــرية مــن الثقــات , إذا كــان املخــرج قــد ســمى كتابــه فيــست ُِّ َ ُ

بالصحيح , أو ذكر لفظا يدل عىل اشرتاطه لـذلك , فليتنبـه لـذلك , ويعتنـي بألفـاظ هـؤالء 
َّاملخرجني التي تدل عىل رشوطهم فيام خرجوه  والوجوه التي ذكرناها ":  إىل أن قال ".ّّ

من وجود التزكية , لكنها طرق خمتلفة يف معرفة التزكيـة , التـي كلها راجعة إىل ما ذكرناه 
ُيستفاد بالتنبيه عليها معرفة الثقات , والسبيل إىل حرصهم ومجعهم , واهللا أعلم  ُ.")١(  

 سـوى أقـوال املـزكني لـه −فجعل ابن دقيق العيد من مجلة ما يفيد توثيق الـراوي 
 أحدمها له يف صحيحيهام حمتجني بـه ,  ختريج الشيخني أو−من أئمة اجلرح والتعديل 

كابن خزيمة وابن حبان , ومن : ّبل من ذلك أيضا ختريج من خرج الصحيح بعد الشيخني 
 .كاملستخرجات عليهام أو عىل أحدمها : ّخرج عىل الصحيحني 

الرواة الذين احتج ": ولذا يقول شيخنا الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف رمحه اهللا 
صحيحني أو أحـدمها يكتـسبون التوثيـق الـضمني بـذلك , وترتفـع عـنهم بـه هبم صاحبا ال

  )٢("اجلهالة , وإن مل ينص أحد عىل توثيقهم
ّمن وثقه كثري ومل يضعف : الثقة ": وقال الذهبي رمحه اهللا  ُ َّمن مل يوثـق           : ودونه . ّ ُ

ِّوال ضعف  َّفإن خرج حديث هذا يف الصحيحني , فهو موثق ب. ُ َ ُ ّ ّذلك , وإن صـحح لـه مثـل ُ
                                                           

 حيـث حكـى كـالم ابـن ٢/٨٩٤تـدريب الـراوي للـسيوطي :  , وانظر ٣٢٩−٣٢٥الح ص االقرتاح يف بيان االصط) ١(
 . دقيق العيد باختصار مفيد 

 ٨٨ضوابط اجلرح والتعديل ص ) ٢(



 ١١

ُالرتمذي وابن خزيمة فجيد أيضا , وإن صحح له كالدارقطني واحلاكم فأقل أحولـه حـسن  ُ ّْ ّ
  )١(".حديثه 

ِّمن مل يوثق وال ضعف : ودونه ": فانظر إىل قول الذهبي  ُ َّ ّفإن خرج حـديث هـذا . ُ ُ
َّيف الصحيحني , فهو موثق بذلك  َ ّذي نـص عليـه شـيخنا  , فهذا هو التوثيق الضمني الـ"…ُ

 .رمحه اهللا 
مـن أخـرج لـه الـشيخان عـىل ": وقد زاد الذهبي بعد يف توضيح ذلـك حيـث قـال 

مـن خرجـا لـه متابعـة وشـهادة : وثـانيهام .  مـا احتجـا بـه يف األصـول : أحدمها : قسمني 
َفمن احتجا به أو أحدمها , ومل يوثق , وال غمز , فهو ثقـة , حديثـه قـوي. واعتبارا  ِ ُ َّ ومـن  . ُ

ِّاحتجا به أو أحدمها , وتكلم            فيه  فتـارة يكـون الكـالم فيـه تعنتـا , واجلمهـور عـىل : ُ
وتـارة يكـون الكـالم يف تليينـه وحفظـه لـه اعتبـار , فهـذا . توثيقه , فهذا حديثـه قـوي أيـضا 

فـام يف .  مـن أدنـى درجـات الـصحيح : حديثه ال ينحط عن مرتبة احلـسن , التـي نـسميها 
 رجل احتج به البخاري ومسلم يف األصول , ورواياته ضعيفة , بـل − بحمد اهللا −لكتابني ا

ّومن خرج له البخاري أو مسلم يف الشواهد واملتابعـات , ففـيهم مـن .  حسنة أو صحيحة 
ِّفكل من خرج له يف الصحيحني فقد قفز القنطرة , فـال .  يف حفظه يشء , ويف توثيقه تردد  ُ ُّ

  )٢(".ّ بربهان بني معدل عنه إال
َفمن احتجا به أو أحدمها , ومل يوثق , وال غمز , فهـو ثقـة , ": فتدبر قول الذهبي  ِ ُ َّ ُ

 . , فهذا يدل عىل التوثيق الضمني املشار إليه آنفا "حديثه قوي
َفكل من خرج لـه يف الـصحيحني فقـد قفـز القنطـرة , فـال معـدل عنـه إال ": وقوله  ِّ ُ ُّ
 .ذه تزكية جمملة هلم عىل التفصيل املشار إليه من كالم الذهبي نفسه  , ه"ّبربهان   بني

ُولذا كان ممـا يـستفاد منـه يف معرفـة أحـوال الـرواة النظـر يف تـرصفات األئمـة يف 
مصنفاهتم مع هؤالء الرواة , واعتبار رشوطهم يف مصنفاهتم ال سـيام مـن اشـرتط إخـراج 

                                                           
 ٧٨املوقظة ص ) ١(
 ٨٠−٧٩املوقظة ص ) ٢(



 ١٢

ّ خرجـوا لـه مـن الـرواة فيهـا , فأفـاد ذلـك الصحيح , واالستفادة من ذلك يف تزكيتهم ملـن
ّتوثيقهم الضمني ملن رووا عنه , عىل الكيفية التي خرجوا هبا أحاديثهم , وعىل هذا يمكن  ّ

 بحـسب مـا يلتحـق بـه مـن − تـصحيحا أو حتـسينا −ّتزكية من خرجوا لـه , وقبـول حديثـه 
 −ء , مـع سـالمتهم ِّرشائط وضوابط , يمكن ذلك وإن مل نقف عىل أقوال املزكني هلـؤال

 . من جرح أو غمز معترب −بال شك 
وقال السخاوي رمحـه اهللا , بعـد أن ذكـر مجلـة مـن املـصنفات يف الرجـال عـىل 
اخــتالف أنواعهــا ســواء يف الثقــات أو يف الــضعفاء أو اشــتملت عــىل الثقــات والــضعفاء 

التـصانيف يف : فهذه مظان الثقات والـضعفاء غالبـا , ومـن مظـان الثقـات ": مجيعا , قال 
ُالصحيح بعد الشيخني , وكذا من خـرج عـىل كتـابيهام , فإنـه يـستفاد منهـا الكثـري ممـا مل  ّ

  )١("يذكر يف الكتب املشار إليها
َ حلفص بن بغيل , فقال − رمحه اهللا −وملا تعرض ابن القطان الفايس  ُال تعرف ": ُ

ل من مل يقل فيه إمام عـارص ذاك ابن القطان يتكلم يف ك":  , تعقبه الذهبي بقوله )٢("ُحاله
الرجل أو أخذ       عمن عارصه ما يدل عىل عدالته , وهذا يشء كثري , ففي الصحيحني من 

  )٣("هذا النمط خلق كثري  مستورون , ما ضعفهم أحد , وال هم بمجاهيل
هـو ممـن مل ": ادي , قـال َبـَّوملا ذكر ابن القطان الفايس أيضا مالك بـن اخلـري الز

ٌيريد أنـه مـا نـص أحـد عـىل أنـه ثقـة , ويف رواة ":  , تعقبه الذهبي , فقال )٤("التهتثبت عد ّ
  )٥("…ّالصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحدا نص عىل توثيقهم 

                                                           
 ٣٥٤−٤/٣٥٣فتح املغيث ) ١(
 )١٦٣٧ (٤/١٧٠بيان الوهم واإلهيام ) ٢(
 )٢١٠٩ (١/٥٥٦ميزان االعتدال ) ٣(
 )١٤٥١ (٤/٣١بيان الوهم واإلهيام ) ٤(
 )٧٠١٥ (٣/٤٢٦ميزان االعتدال ) ٥(



 ١٣

ينبغي لكل منصف أن يعلـم أن ختـريج صـاحب الـصحيح ألي ": وقال ابن حجر 
 سيام ما انضاف إىل ذلـك راو كان مقتض لعدالته عنده , وصحة ضبطه , وعدم غفلته , وال

من إطباق مجهور األئمة عىل تسمية الكتابني بالصحيحني , وهـذا معنـى مل حيـصل لغـري 
ِمن خرج عنه يف الصحيح , فهو بمثابة إطباق اجلمهور عىل تعديل من ذكر فيهام , هذا إذا  ُ َّ َ

َّخرج له يف األصول , فأما يف املتابعات والـشواهد والتعـاليق فهـذا يتفـاوت  درجـات مـن َ
َأخرج له منهم يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم , وحينئذ إذا وجدنا لغـريه يف 
ُأحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعـديل هـذا اإلمـام فـال يقبـل إال مبـني الـسبب مفـرسا 
بقادح يقـدح يف عدالـة هـذا الـراوي , ويف ضـبطه مطلقـا , أو يف ضـبطه خلـرب بعينـه ; ألن 

املة لألئمة عىل اجلرح متفاوتة , منها ما يقدح , ومنها ما ال يقدح , وقـد كـان األسباب احل
َّ يقول يف الرجل الذي خيرج عنه يف الصحيح )١(الشيخ أبو احلسن املقديس هذا جـاز ": ُ

 يف )٢(ُ , يعني بذلك أنه ال يلتفت إىل ما قيل فيه , قال الـشيخ أبـو الفـتح القـشريي"القنطرة
ذا نعتقد , وبه نقول , وال نخرج عنه إال بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد وهك" : )٣(خمترصه

يف غلبة الظن عىل املعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخني عىل تسمية كتـابيهام 
فال يقبل الطعن يف أحـد مـنهم  : )٤(قلت . "بالصحيحني , ومن لوازم ذلك تعديل رواهتام

البدعـة أو : رح خمتلفـة , ومـدارها عـىل مخـسة أشـياء إال بقادح واضح ; ألن أسباب اجلـ
ُاملخالفة أو الغلط أو جهالة احلال أو دعوى االنقطاع يف اإلسناد بأن يدعى يف الراوي أنـه 

  )٥(".كان يدلس أو يرسل 

                                                           
 .تقدمت ترمجته قريبا ) ١(
 .يعني ابن دقيق العيد رمحه اهللا ) ٢(
 . , وقد تقدم نقل كالم ابن دقيق العيد بحروفه ٣٢٧يعني االقرتاح ص ) ٣(
 .القائل ابن حجر نفسه ) ٤(
 ٣٨٤هدي الساري ص ) ٥(



 ١٤

َّثم أخذ احلافظ ابـن حجـر يـرد بطريقـة اإلمجـال عـىل مـن ضـعف أحـدا مـن رواة  َّ
فأمـا جهالـة احلـال فمندفعـة ":  فبدأ باجلهالة فقال الصحيح بسبب هذه األمور اخلمسة ,

عــن مجيــع مــن أخــرج هلــم يف الــصحيح , ألن رشط الــصحيح أن يكــون راويــه معروفــا 
بالعدالة , فمن زعم أن أحدا منهم جمهول فكأنه نازع املصنف يف دعواه أنه معروف , وال 

ثبت من زيادة العلم , شك أن املدعي ملعرفته مقدم عىل من يدعي عدم معرفته ملا مع امل
ومع ذلك فال جتد يف رجال الصحيح أحدا ممـن يـسوغ إطـالق اجلهالـة عليـه أصـال كـام 

املتكلم فيهم ممن أخرج هلـم  يعني يف التفصيل بعد , عند كالمه عىل الرواة )١(".ّسنبينه 
 .البخاري يف صحيحه 

ّ هــذب أقــوال النقــاد يف الــرواة , وخلــصها , وأمجلهــا − رمحــه اهللا −وابــن حجــر 
 أننـي أحكـم …":  , حيـث قـال يف مقدمتـه "لتهـذيبتقريـب ا"بعبارات دقيقة , يف كتابه 

ُعىل كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه , وأعدل ما وصف به , بأخلص عبارة 
ُوباعتبار ما ذكرت انحرص يل الكالم عىل أحـواهلم ":  , إىل أن قال "…, وأخلص إشارة 

 , ثم رشع "… املراتب يف اثنتي عرشة مرتبة , وحرص طبقاهتم يف اثنتي عرشة طبقة , فأما
 بذكر تلك املراتب , وهذا ما يعنينا هنا , وهو ملخص حكمه عىل الراوي , − رمحه اهللا −

بناء عـىل مـا وقـف عليـه مـن حالـه كـام يف هتـذيب هتـذيب الكـامل  لـه , فبـدأ بالـصحابة 
رشة ّرضوان اهللا عليهم , وهم املرتبة األوىل عنده , ثم قسم الرواة من بعدهم إىل إحدى ع

. أوثـق النـاس , أو ثقـة ثقـة , أو ثقـة   حـافظ : وهم من قال فيهم نحـو : مرتبة , فذكر الثانية 
ثقة , أو مـتقن , أو : وهم من قال فيهم نحو : ثم الثالثة .  وهذه أعىل املراتب بعد الصحابة 

ْثبت , أو عدل  ُمـن قـرص عـن درجـة الثالثـة قلـيال , وإليـه ا: الرابعـة ": ثـم قـال .  َ : إلشـارة َ
ُمـن قـرص عـن الرابعـة قلـيال , وإليـه : اخلامـسة . بصدوق , أو ال بأس به , أو ليس به بـأس  َ

ٍبصدوق يسء احلفظ , أو صدوق هيم , أو له أوهام , أو خيطئ , أو تغري بأخرة : اإلشارة  َِّ ْ ُ ِ َ .

                                                           
 ٣٨٤ري ص هدي السا) ١(



 ١٥

َويلتحــق بــذلك مــن رمــي بنــوع مــن البدعــة , كالتــشيع , والقــدر , والنــصب , واإلرجــا َ ء , ُ
من ليس له من احلديث إال القليل , ومل : السادسة .      والتجهم , مع بيان الداعية من غريه 

ْيثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله , وإليـه اإلشـارة بلفـظ  ّمقبـول , حيـث يتـابع , وإال فلـني : ُ ُ
 ".احلديث 

راتـب  , أول امل"مقبـول": فجعل احلافظ ابن حجر هذه املرتبة التي يقول فـيهم 
ُالتي جيزم يف أن صاحبها حيتاج إىل متابع ليقبل حديثه وإال فال , وهي بال شك عنده دون 

 .تلك املراتب األوىل 
وقد وقفنا عىل مجلة من رواة الصحيحني جعلهم احلـافظ ابـن حجـر ضـمن هـذه 

ّ خــرج هلــم احتجاجــا يف − رمحــه اهللا −املرتبــة , فأفردنــا مــنهم مــا ظهــر لنــا أن البخــاري 
َ , وعليـه فإنـه ال يقبـل أحـاديثهم إال "مقبـول": حه , ومع ذلك قال فـيهم ابـن حجـر صحي

َباملتابعة أو أنه مل يقبل أحاديثهم أصال وما قال ذلـك فـيهم إال بعـد مـا توبعـوا فـيام رووا , 
ِّوهذا يف الظاهر يصادم ما تقدم عـن أهـل العلـم مـن التوثيـق الـضمني ملـن خـرج هلـ  يف مُُ

ا , واعتبـار ذلـك توثيقـا هلـؤالء ال سـيام إذا مل يتعرضـوا جلـرح أو الصحيحني أو أحدمه
 .غمز من النقاد 

ّولذا جتد احلافظ ابن حجر نفسه قد وثق رصاحة يف موضع آخـر مـن كتبـه بعـض 
 : , مثال ذلك "مقبول": من قال فيه يف تقريب التهذيب 

 : شجاع بن الوليد البخاري أبو الليث املؤدب −١
مقبــول , مــن احلاديــة عــرشة , لــه عنــد " : )١( تقريــب التهــذيبقــال ابــن حجــر يف  

 ".خ . البخاري حديث واحد 

                                                           
)٢٧٥١) (١( 



 ١٦

 , )١(ّوشجاع هذا شيخ البخاري , وحديثه املشار إليه خرجه البخاري يف صـحيحه  
ّيف كتاب املغازي , باب غزوة احلديبيـة , ثـم خرجـه البخـاري يف البـاب نفـسه مـن وجـه 

 .لوليد  متابعة لشيخه شجاع بن ا)٢(آخر
 , أي "حــدثنا شــجاع بــن الوليــد" : )٤(قولــه" : )٣(قــال ابــن حجــر يف فــتح البــاري  

 , من أقران البخاري , وسمع قبلـه قلـيال , ولـيس لـه يف ثقةالبخاري املؤدب , أبو الليث , 
 "…البخاري سوى هذا املوضع 

 : عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري −٢  
َمقبول , من السادسة , وهم من زعم أنه عمر " : )٥(ب التهذيب          قال ابن حجر يف تقري َ

َبن عروة وأن عبداهللا يف نسبه وهم   ".خ م س . َ
وهو مدين , ثقـة , قليـل احلـديث , مـا لـه يف " : )٦(وقال ابن حجر يف فتح الباري  

 ".البخاري إال هذا احلديث الواحد 
الرواة , والوقوف عىل أحاديثهم فمثل هذه األمثلة دفعتنا للبحث عن أحوال هؤالء   

 .يف الصحيح , وبيان الراجح يف احلكم عليهم , واهللا املستعان 

                                                           
 )٤١٨٦(حديث رقم ) ١(
 )٤٨٧_حديث رقم ) ٢(
)٧/٤٥٦) ٣ 
 .يعني البخاري ) ٤(
)٤٩٣١) (٥( 
 )٥٩٣٠( , عند رشحه حلديث رقم ١٠/٣٧١) ٦(



 ١٧
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 ١٨

 
 

 
 



 ١٩

 داهللا بن أيب ربيعة املخزوميإبراهيم بن عبدالرمحن بن عب ] ١[ 
 
 

  )١(".خ س ق . مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   
 , عـن )٣( حـديثا واحـدا , مـن طريـق أيب حـازم)٢(ّوخرج لـه البخـاري يف صـحيحه  

إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب ربيعة , عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام , قال 
ُ , وكـان يـسلفني يف متـري إىل اجلـذاذكان باملدينـة هيـودي:  ِ ْ  احلـديث بطولـه , " … )٤(ُ

 .وفيه قصة 
هكذا ساق البخاري هذا احلديث , ومل يـذكر لـه متابعـا , وال شـاهدا لقـصته التـي   

ّوقعت بني النبي صىل اهللا عليه وسلم وجابر واليهودي , فدل هـذا عـىل احتجـاج البخـاري 
 .رمحن هذا برواته , ومنهم   إبراهيم بن عبدال

ّوخرج إلبراهيم كذلك النسائي وابن ماجـة , حـديثا واحـدا , مـن روايتـه عـن جـده   
  )٥(.عبداهللا بن         أيب ربيعة ريض اهللا عنه 

ــة   ــره خليف ــد ذك ــه , وق ــه البخــاري حمتجــا ب ــذا خــرج ل ــإبراهيم ه ــسلم)٦(ّف  )٧( وم
ني ومـن بعـدهم  ضمن تابعي أهل املدينة , وذكره الدارقطني يف أسامء التـابع)١(والفسوي

                                                           
 )٢٠٥(تقريب التهذيب ) ١(
 .كتاب األطعمة , باب الرطب والتمر ) ٥٤٤٣(حديث رقم ) ٢(
ر املدين القاص , موىل األسود بن سفيان , ثقـة عابـد , مـن اخلامـسة , مـات هو سلمة بن دينار األعرج األفزر التام) ٣(

 )٢٤٨٩(تقريب التهذيب .         يف خالفة املنصور 
بكرس اجليم , وجيوز فتحها , والذال املعجمة , وجيوز إمهاهلا , أي زمن قطع ثمر النخل , وهو الـرصام : ِاجلذاذ ) ٤(

  ٩/٥٦٧فتح الباري .                  
 )٥٢٥٢ (٤/٣١٨حتفة األرشاف : انظر ) ٥(
 ٢٤٥الطبقات خلليفة ص  )٦(
 )٨٣٠(الطبقات ملسلم  )٧(



 ٢٠

 , )٣( , وذكره ابـن حبـان يف ثقـات التـابعني)٢(ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري
 , )٤( , وأعـاده ضـمن ثقـات أتبـاع التـابعني"إبـراهيم بـن أيب ربيعـة املخزومـي": وسامه 
 , وهو هـو "إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب ربيعة املخزومي القريش": وسامه 

 )٦( , وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل)٥(له البخاري يف التاريخ الكبريبال شك , وترجم 
 حديثا من روايته عـن )٧(ّ, ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال , وخرج له احلاكم يف مستدركه

  .)٨("هو ثقة مشهور": عائشة ريض اهللا عنها وصححه , وقال فيه ابن خلفون 
ّوإبراهيم هذا روى عن أمه أم كلثوم بنت أيب    بكـر الـصديق , وعـن خالتـه عائـشة , ّ

وعن     جابر بن عبـداهللا ريض اهللا عـنهم , وروى عنـه الزهـري وأبـو حـازم سـلمة بـن دينـار 
  )٩(.املدين , وابناه إسامعيل وموسى , وغريهم 

فمثل إبراهيم هذا حيتج بحديثه كـام صـنع البخـاري رمحـه اهللا , وال حيتـاج مثلـه      
ال تعرف له حال , وإن كـان ": م ذكره ابن القطان الفايس , فقال ملتابعة حتى حيتج به , نع

                                                                                                                                                                      
 ١/٣٧٣املعرفة والتاريخ للفسوي  )١(
)٣٦ (١/٥٧ )٢( 
 ٤/١٠الثقات البن حبان  )٣(
 ٦/٦ نالثقات البن حبا )٤(
)٢٩٧−١/٢٩٦ )٥ 
)٣٣٠ (٢/١١١ )٦( 
)٥٤٧ , ٢/٣٤٢) ٧ 
 )٢٤٢ (٢٤١−١/٢٤٠إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي  )٨(
 , والتـاريخ الكبـري ٢٤٥الطبقـات خلليفـة ص : انظر ترمجة إبـراهيم بـن عبـدالرمحن بـن عبـداهللا بـن أيب ربيعـة يف ) ٩(

 , واجلـرح والتعـديل ١/٣٧٣, واملعرفـة والتـاريخ للفـسوي ) ٨٣٠( , والطبقـات ملـسلم ٢٩٧−١/٢٩٦للبخاري 
 , وذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت ٦/٦ , ٤/١٠, والثقات البن حبان ) ٣٣٠ (٢/١١١بن أيب حاتم ال

, ) ١٣ (١/٣٥٣, والتعـديل والتجـريح للبـاجي ) ٣٦ (١/٥٧روايته عـن الثقـات عنـد البخـاري ومـسلم للـدارقطني 
 , والكاشـف للـذهبي ١٣٤−٢/١٣٣, وهتـذيب الكـامل  ) ٦٦ (١/٢٠واجلمع بني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر 

 , والتحفـة ١٣٩−١/١٣٨, وهتـذيب التهـذيب ) ٢٤٢ (٢٤١−١/٢٤٠, وإكامل هتذيب الكـامل ملغلطـاي ) ١٦٣(
 )   ٢٣٩(, واخلالصة للخزرجي ) ٦٠ (١/١٢٣اللطيفة 



 ٢١

 , )١("إسـامعيل وموسـى , وسـعيد بـن سـلمة بـن أيب احلـسام: روى عنه الزهري , وابنـاه 
فيجاب عن قول ابن القطان هذا بام سلف يف التمهيـد مـن هـذا البحـث مـن كـالم الـذهبي 

بن القطان رمحه اهللا يتكلم هبذا يف كل مـن  , وملخصه أن         ا)٢(وابن حجر رمحهام اهللا
ّمل ينص أحد عىل أنه ثقة , ثم إن البخاري خرج له حمتجا به مما يدل عىل معرفته حلاله , 
وابن القطان نازع البخاري يف دعواه هذه , وبال شك صنيع البخاري مقدم ; ألنه علم حـال 

 . أعلم الراوي وعرفه , وابن القطان مل يعلمه ومل يعرفه , واهللا

                                                           
 )٢٠٦٤ (٤/٤٩٨اإلهيام البن القطان وبيان الوهم ) ١(
 ١١ , ١٠ص ) ٢(



 ٢٢

َمحاد بن محيد اخلراساين ] ٢[  َُّ َ 
 
 

حـدثنا عـن عبيـداهللا بـن : مقبول , من الثانية عرشة , قال البخاري ": قال ابن حجر   
  )١("ّمعاذ وهو حي

 حديثا واحدا )٢(ّمحاد هذا من شيوخ البخاري , وقد خرج له البخاري يف صحيحه      
ب من رأى ترك النكري من النبي صـىل اهللا عليـه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة , با", يف 

ّ , وهو احلديث الوحيد الـذي خرجـه البخـاري يف هـذا "وسلم حجة , ال من غري الرسول
 .الباب 

حدثنا محـاد بـن محيـد , حـدثنا عبيـداهللا بـن معـاذ , حـدثنا أيب , ": قال البخاري 
رأيت جـابر بـن عبـداهللا  : حدثنا شعبة , عن سعد بن إبراهيم , عن حممد بن املنكدر , قال

ُحيلف باهللا أن ابن الصياد الدجال  ِ ُإين سـمعت عمـر حيلـف : حتلف باهللا ?  قـال : قلت .  َ َ
 ".عىل ذلك عند النبي صىل اهللا عليه وسلم فلم ينكره النبي صىل اهللا عليه وسلم 

ال ": هكذا جاء ذكر محاد بن محيد عنـد البخـاري حمتجـا بـه , وقـال ابـن عـدي   
ُمل ينـسب بـأكثر مـن هـذا , ومل يعـرف إال يف حـديث ":  , وقال    ابن عـساكر )٣("فُيعر ُ

محـاد بـن محيـد , ":  , وقـال الـذهبي )٤("واحد رواه عنه البخاري عـن عبيـداهللا بـن معـاذ
ْحمدث ال يدرى من هـو , روى عنـه البخـاري يف صـحيحه , عـن عبيـداهللا بـن معـاذ , فهـو  ُّ

  .)٥("أصغر من البخاري

                                                           
 )١٤٩٤(تقريب التهذيب ) ١(
 )٧٣٥٥(قم حديث ر) ٢(
 )٨٠(أسامي من روى عنهم البخاري ) ٣(
 )٣٠٢ (١١١املعجم املشتمل ص ) ٤(
 )٢٢٤٣ (١/٥٨٩ميزان االعتدال ) ٥(



 ٢٣

 حلـامد بـن محيـد العـسقالين , )١( ترجم ابن أيب حاتم يف اجلـرح والتعـديللكن  
وذكر أن اباه سمع منه ببيت املقدس يف الرحلة الثانية , وسئل عنه أبو حاتم الرازي , فقال 

:  ملـا تـرجم حلـامد بـن محيـد )٢(وقال البـاجي يف كتابـه يف رجـال البخـاري . "شيخ": 
 , وأنكـر هـذا ابـن حجـر , "ن محيد العـسقالين نزهلـاوعندي أنه يشبه أن يكون محاد ب"

وهـو كـالم فـارغ ملـا سـلف مـن قـول ":  , وقـال ابـن حجـر أيـضا )٣("وهو بعيـد": فقال 
  )٤("البخاري وابن منده وابن عدي , وهم أعرف به

 , وتقـدم حكايـة كـالم ابـن عـدي , وهـو )٥("هو من أهل خراسـان": قال ابن منده   
 , وأما قول البخاري يف محاد هذا , فقد جاء يف بعض النسخ العتيقة "ُال يعرف":    قوله 

محاد بن محيـد , ": ُمن اجلامع الصحيح للبخاري قول البخاري نفسه عند هذا احلديث 
  )٦("صاحب لنا , حدثنا هذا احلديث  وكان عبيداهللا يف األحياء حينئذ

 :ومما تقدم يظهر أن محاد بن محيد هذا   
 .ي من شيوخ البخار −١
 .ّخرج له يف صحيحه حديثا واحدا حمتجا به  −٢
  ."صاحب لنا": قال عنه البخاري  −٣
روى عنه البخـاري هـذا احلـديث بنــزول , عـن عبيـداهللا بـن معـاذ , مـع أن  −٤

 أعنـي –عبيداهللا نفسه كان حيا آنذاك , مما يدل عىل اعـتامد البخـاري عليـه 
 . وعلو منـزلته عنده –محاد بن محيد هذا 

 .حدا تكلم فيه بجرح أو غمزه بيشء ما مل نر أ −٥
                                                           

)٦١٠ (٣/١٣٥) ١( 
 ٢/٥٢١التعديل والتجريح ) ٢(
 ١٣/٣٢٤فتح الباري ) ٣(
 ٣/٧هتذيب التهذيب ) ٤(
 )٨٥(أسامي مشايخ البخاري ) ٥(
 ١٣/٣٢٤وفتح الباري  , ٧/٢٣٣هتذيب الكامل : انظر ) ٦(



 ٢٤

 )١(.وذكره الدارقطني فيمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري  −٦
وعىل هذا فحامد بن محيد قد عرفه البخاري , واحتج بـه يف صـحيحه , ولـيس لـه 

 عـىل اصـطالح ابـن حجـر , واهللا "مقبـول": خمالف , فحاله أن حيتج بـه , وال يقـال فيـه 
 .أعلم 

                                                           
)٢٣١ (١/١١١) ١( 



 ٢٥

 يل بن عبداهللا بن إبراهيم البغداديع ] ٣[ 
 
 

  )١(".خ . مقبول , من احلادية عرشة ": قال ابن حجر   
ــراهيم , حــدثنا " : )٢(وقــال البخــاري يف صــحيحه   حــدثنا عــيل بــن عبــداهللا بــن إب

: أخـربين موسـى بـن عقبـة , عـن نـافع , قـال : قال ابـن جـريج : احلجاج بن  حممد , قال 
: قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم :  اهللا عــنهام يقــول ســمعت عبــداهللا بــن عمــر ريض

كـان عبـداهللا يـأيت الـدعوة يف العـرس وغـري : قـال  . "أجيبوا هذه الـدعوة إذا دعيـتم هلـا"
 ".العرس وهو صائم 

أخرج البخاري هذا احلديث هبذا السند يف كتاب النكاح , يف باب إجابـة الـداعي   
ْيف العرس وغريه , ومل يذكر يف  الباب نفسه حديثا آخر سوى هذا احلديث , فهـو األصـل ُ

ّعنده يف الباب نفسه , وقد خرجه من طريق شيخه عيل بن عبداهللا هـذا , وذلـك عـىل وجـه 
ّاالحتجاج , ومل خيرج له يف صحيحه إال هـذا احلـديث , نعـم خـرج البخـاري نحـو هـذا  ّ

 مـن روايـة مالـك عـن نـافع احلديث يف كتاب النكاح نفسه , يف باب آخر قبل هذا الباب ,
ُإذا دعـي ": أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال : عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام 

  )٣("ُأحدكم إىل الوليمة فليأهتا
وعيل بن عبداهللا هذا , كل مـن تـرجم لـه مل يـذكره إال هبـذا احلـديث , مـن روايـة   

  )٤(.ور البخاري    عنه , وروايته عن حجاج بن حممد األع

                                                           
 )٤٧٥٩(تقريب التهذيب ) ١(
ْكتاب النكاح , باب إجابة الداعي يف العرس وغريه ) ٥١٧٩(حديث رقم ) ٢( ُ. 
 )٥١٧٣(حديث رقم : صحيح البخاري ) ٣(
ن صحت روايته , وذكر أسامء التابعني ومن بعدهم مم) ١٦٩(أسامي مشايخ البخاري البن منده : انظر ترمجته يف ) ٤(

, ) ٨٢٧ (٢/٥٣١, ورجــال صــحيح البخــاري للكالبــاذي ) ٧٣٦ (١/٢٥٤عــن الثقــات عنــد البخــاري للــدارقطني 



 ٢٦

والبخاري رمحه اهللا مل يرتجم له يف تارخيه الكبري , وال ابن أيب حاتم يف اجلـرح   
ــه يف  ــرى أن البخــاري احــتج ب ــان يف الثقــات , إال أنــك ت ــن حب ــذكره اب والتعــديل , ومل ي

: قــرأت بخــط املــستميل : صــحيحه , ويرفــع مــن شــأنه أيــضا أن أبــا عبــداهللا احلــاكم قــال 
: عن عيل بـن عبـداهللا بـن إبـراهيم البغـدادي , فـسئل عنـه , فقـال ّسمعت البخاري وحدث 

  . )١("متقن"
فصنيع البخاري وقوله هذا يرفع من شـأن عـيل بـن عبـداهللا بـن إبـراهيم , فيقـال يف   

 . أو نحوها , ال كام ذهب إليه ابن حجر رمحه اهللا يف تقريب التهذيب "ثقة": مثله 
 )٢(ّبن إبراهيم البغدادي , شيخ البخـاري , وثقـهعيل بن عبداهللا ": وقد قال الذهبي   

 , وجياب عن آخر عبارة من كالم الذهبي أن العمدة يف توثيق )٣(", وفيه جهالة يف معرفتنا
ّعيل هـذا وتزكيتـه عـىل البخـاري رمحـه اهللا كـام تقـدم ذكـره , فقـد عرفـه , وخـرج لـه يف 

 .ّصحيحه حمتجا به , وزكاه ملا سئل عنه 

                                                                                                                                                                      
, واجلمـع بـني رجـال الـصحيحني ) ١٠٧٨ (٣/٩٦٣ , والتعـديل والتجـريح للبـاجي ١٢/٣وتاريخ بغداد للخطيب 

, وأســامي شــيوخ البخــاري ) ١٠٧٨ (١٩٣, واملعجــم املــشتمل البــن عــساكر ص) ١٣٥٢ (١/٣٥٦البــن طــاهر 
, ) ٤٢٩٣ (٢/٤٥٠, واملغني يف الـضعفاء للـذهبي ) ٤٠٩٥ (٥٢١−٢٠/٥٢٠ , وهتذيب الكامل ٨٣للصغاين ص

 ) ٥٠٠٧ (٢/٢٥١ , واخلالصة للخزرجي ٧/٣٤٩وهتذيب التهذيب 
ري  , وفــتح البــا٧/٣٤٩ , وهتــذيب التهــذيب ٥٢١−٢٠/٥٢٠ , وهتــذيب الكــامل ١٢/٣تــاريخ بغــداد للخطيــب ) ١(

 )٥١٧٩( عند حديث٩/٢٤٦
َيعني أن البخاري نفسه وثقه ) ٢( ّ. 
 )٤٢٩٣ (٢/٤٥٠املغني يف الضعفاء ) ٣(



 ٢٧

  اهليثم البغدادي صاحب الطعامعيل بن ] ٤[ 
 
 

ّمقبول , من احلادية عرشة , وفرق اخلطيـب بـني شـيخ البخـاري ": قال ابن حجر   
  )١(".خ . وبني صاحب الطعام شيخ املحاميل 

َّحـدثني عـيل بـن اهليـثم , حـدثنا معـىل , حـدثنا " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه   َ ُ
َهشيم , أخربنا محيد , حدثنا أنس بن مال ك ريض اهللا عنه , عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم ُ

َأنه هنى عن بيع الثمرة حتى يبدو صالحها , وعن النخل حتى يزهو  ُ ْ َوما يزهو ? قـال : قيل . َ ُ ْ َ
ُّحيامر أو يصفار :  َ َُّ ْ َ ْ َ." 

أخرج البخاري هذا احلديث يف كتاب البيـوع , يف بـاب بيـع النخـل قبـل أن يبـدو   
 عن شيخه عيل بن اهليثم −ً إذا − الباب حديثا آخر سواه , فروايته صالحها , ومل يذكر يف

ّهنا عىل سبيل االحتجاج , ومل خيرج له البخاري يف صحيحه إال هذا احلديث فحـسب , 
نعم الشطر األول من احلـديث يف هنيـه صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن بيـع الثمـرة حتـى يبـدو 

ر من طريق مالك عن محيد عن أنس ّصالحها خرجه البخاري يف صحيحه يف مواضع أخ
  )٣(.به , ومن طريق إسامعيل بن جعفر عن محيد عن أنس به 

هـو مـن ) معـىل بـن منـصور ( قولـه " : )٤(قال ابن حجر عند رشحه هلذا احلديث  
 )٥(كبار شيوخ البخاري , وإنام روى عنه يف اجلـامع بواسـطة , ووقـع يف نـسخة الـصغاين

                                                           
 )٤٨١٣(تقريب التهذيب ) ١(
 .كتاب البيوع , باب بيع النخل قبل أن يبدو صالحها ) ٢١٩٧(حديث رقم ) ٢(
ه أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجـب كتاب الزكاة , باب من باع ثامر) ١٤٨٨(حديث رقم : انظر صحيح البخاري ) ٣(

كتاب البيوع , باب إذا باع الـثامر قبـل أن يبـدو ) ٢١٩٨(وحديث رقم  . …ّفيه العرش أو الصدقة فأدى الزكاة من غريه 
َكتاب البيوع , باب بيع املخارضة ) ٢٢٠٨(وحديث رقم  .  …صالحها  َ ُ. 

 ٤/٣٩٧فتح الباري ) ٤(
 .يعني لصحيح البخاري ) ٥(



 ٢٨

كتبت أنا عن معـىل بـن منـصور , إال أين مل أكتـب  : )١(بو عبداهللاقال       أ( يف آخر الباب 
 ") .عنه هذا احلديث 

 روى هــذا احلــديث عــن معــىل بــن منــصور بنـــزول , لكونــه مل −ً إذا −فالبخــاري   
يسمعه منه مبارشة , مع أنه من كبار شيوخه , وريض بأن يكون عيل بن اهليثم الواسطة بينه 

متابعا يف الباب نفسه , مما يدل عىل اعتامد البخاري يف روايتـه وبني شيخه , ومل يذكر له 
هذه عىل عيل بن اهليـثم , خمرجـا لـه يف صـحيحه حمتجـا بـه , وهـذا توثيـق ضـمني مـن 
البخــاري لــه , وعامــة مــن تــرجم لعــيل هــذا مل يغمــزه بــيشء , إال أنــه اختلــف فيــه هــل هــو 

  )٢(.صاحب الطعام شيخ املحاميل أم أنه بغدادي آخر سواه 
وعىل هذا فالقول بتوثيق عيل بن اهليثم أوىل مـن قـول ابـن حجـر عنـه يف تقريـب   

 .التهذيب , واهللا أعلم بالصواب 

                                                           
 .أي البخاري نفسه ) ١(
ذكر أسـامء التـابعني ومـن بعـدهم ممـن صـحت روايتـه عـن الثقـات عنـد البخـاري : انظر ترمجة عيل بن اهليثم يف ) ٢(

ــدارقطني  ــاذي ) ٧٣٥ (١/٢٥٤لل ــاري للكالب ــال صــحيح البخ ــب ) ٨٣٤ (٢/٥٣٤, ورج ــداد للخطي ــاريخ بغ , وت
 ١/٣٥٧مـع بـني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر , واجل) ١٠٨٣ (٣/٩٦٦, والتعديل والتجريح للبـاجي ١٢/١١٨

ــساكر ص ) ١٣٥٥( ــن ع ــصغاين ص ) ٦٥٧ (١٩٧, واملعجــم واملــشتمل الب  , ٨٥, وأســامي شــيوخ البخــاري لل
, وإكـامل هتـذيب الكـامل ملغلطـاي ) ٤٠٤٢ (٢/٢٥٨, والكاشـف للـذهبي ) ٤١٥٠ (٢١/١٧٣وهتذيب الكـامل 

 )٥٠٦٣ (٢/٢٥٨رجي  , واخلالصة للخز٧/٣٩٤ , وهتذيب التهذيب ٩/٣٨٦



 ٢٩

 عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري ] ٥[ 
 
 

ّمقبول , من السادسة , وهم من زعم أنه عمر بن عروة وأن عبداهللا ": قال ابن حجر    َ َ
َيف نسبه وهم    )١(".خ م س . َ

 عـن − أو حممـد عنـه −حدثنا عثامن بـن اهليـثم " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  
سمع عـروة والقاسـم خيـربان عـن عائـشة , : أخربين عمر بن عبداهللا بن عروة : ابن جريج 

ُطيبــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم: قالــت  ّ ٍ بــذريرة بيــديَ َ ِ ِّ يف حجــة الــوداع للحــل )٣(َ
 "واإلحرام

ّي هـذا احلـديث يف صـحيحه يف كتـاب اللبـاس , ومل خيـرج هكذا أخرج البخار  
حديثا آخر سواه يف الباب نفسه , فهـو األصـل الـذي اعتمـد عليـه , وهـذا يعنـي احتجاجـه 
ّبرواية عمـر بـن عبـداهللا بـن عـروة املـذكور , نعـم خـرج البخـاري يف صـحيحه نحـو هـذا 

هـا , لكـن يف أبـواب أخـر احلديث من طرق أخرى ليس لعمر بن    عبداهللا بن عروة ذكر في
  .)٥( , وكذلك يف كتاب احلج)٤(من كتاب اللباس نفسه

 حديث عمر بن عبداهللا بن عروة هذا , لكن استشهادا )٦(وأخرج مسلم يف صحيحه  
ّ, حيث خرج احلديث نفسه من وجوه أخر ليس لعمر هذا ذكر فيها , وقد أخرج أبـو عوانـة 

                                                           
 )٤٩٣١(تقريب التهذيب) ١(
َكتاب اللباس , باب الذريرة ) ٥٩٣٠(حديث رقم ) ٢( ِ َّ. 
هي نوع من الطيب مركب , جتمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر يف الشعر والطوق فلذلك سميت ذريرة , وذكر ) ٣(

 ١٠/٣٧١اري البن حجر انظر فتح الب.  النووي وغريه أنه فتات قصب طيب جياء به من اهلند 
 .ُباب ما يستحب من الطيب ) ٥٩٢٨(وحديث رقم . باب تطييب املرأة زوجها بيدهيا ) ٥٩٢٢(حديث رقم ) ٤(
باب الطيب بعد رمي اجلامر , واحللـق ) ١٧٥٤( ,  وحديث رقم …باب الطيب عند اإلحرام ) ١٥٣٩(حديث رقم ) ٥(

 قبل اإلفاضة 
 .حلج , باب الطيب للمحرم عند اإلحرام كتاب ا) ٣٥) (١١٨٩(حديث رقم ) ٦(



 ٣٠

ك أحاديث من رواية عمر بن عبـداهللا بـن عـروة يف مسنده الصحيح , واحلاكم يف املستدر
.)١(  

وعمر بن عبداهللا بن عروة بن الـزبري روى عـن جـده عـروة وعـن غـريه , وروى عنـه   
وقد كان كبريا , وروى عن عروة بـن الـزبري والقاسـم بـن ":  , وقال فيه ابن سعد )٢(مجاعة

 وابـن )٤(حبـان , وذكـره ابـن )٣("حممد , وروى عنـه    ابـن جـريج , وكـان قليـل احلـديث
قف عىل قـول أحـد ن , ومل )٦("وكان ثقة خيارا":  , وقال السخاوي )٥(خلفون يف الثقات
, فالـصواب توثيقـه ملـا تقـدم , وقـد قـال ابـن حجـر نفـسه عنـد رشحـه  ّجرح فيه عمر هـذا

أي ابن الـزبري ) أخربين عمر بن عبداهللا بن عروة ( قوله ": حلديث عمر هذا عند البخاري 
 , قليل احلديث , ماله يف البخاري إال هذا احلديث الواحد , وقـد ذكـره قةث, وهو مدين , 

 ) ٧("ابن حبان يف أتباع التابعني من الثقات

                                                           
) وهو حديث واحد , وقد صححه احلاكم عـىل رشط الـشيخني (٤٤ − ٤/٤٣ , ٢٠١ − ٢/٢٠٠مستدرك احلاكم ) ١(

 )٢٢٣٠ − ٢٢٠٢٨ (١٤٧− ١٧/١٤٦, وإحتاف املهرة البن حجر 
العلـل ومعرفـة الرجـال لإلمـام , و)) ١١٠ (٢٣٣القسم املـتمم ص (الطبقات الكربى البن سعد : انظر ترمجته يف  )٢(

, واجلـرح والتعـديل البـن ) ٢٠٥٦ (٦/١٦٧, والتاريخ الكبـري للبخـاري ) ١٠٨٣ (٢/١٦١أمحد رواية ابنه عبداهللا 
 , ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صـحت روايتـه عـن ٧/١٦٦, والثقات البن حبان ) ٦٣٤ (٦/١١٧أيب حاتم 

, ورجـال ) ٧٨٧ (٢/٥١٠, ورجال صـحيح البخـاري للكالبـاذي ) ٦٨٧ (١/٢٤١الثقات عند البخاري للدارقطني 
, واجلمـع بـني رجـال ) ١٠٣٥ (٣/٩٤٠, والتعديل والتجريح للبـاجي ) ١٠٩٤ (٢/٣٨صحيح مسلم البن منجويه 

ــاهر  ــن ط ــصحيحني الب ــذهبي ) ٤٢٦٨ (٤١٦ − ٢١/٤١٣, وهتــذيب الكــامل ) ١٢٨٥ (١/٣٤١ال , والكاشــف لل
 , ٤٧٠ − ٧/٤٦٩, وهتــذيب التهــذيب ) ٤٠٠٩ (١٠/٨١ هتــذيب الكــامل ملغلطــاي , وإكــامل) ٤١٤٥ (٢/٢٧٣

 )٥١٩٤ (٢/٢٧٣, واخلالصة للخزرجي ) ٣٢٧٣ (٣/٣٤٠والتحفة اللطيفة للسخاوي 
 ))١١٠ (٢٣٣القسم املتمم ص (الطبقات الكربى البن سعد  )٣(
 ٧/١٦٦الثقات البن حبان  )٤(
 )٤٠٠٩ (١٠/٨١ هتذيب الكامل ملغلطاي إكامل )٥(
 )٣٢٧٣ (٣/٣٤٠التحفة اللطيفة للسخاوي  )٦(
 )٥٩٣٠( , رشح حديث رقم ١٠/٣٧١فتح الباري ) ٧(



 ٣١

ْمالك بن مالك بن جعشم املدجلي ] ٦[  ُ ُ ْ ُ 
 
 

  )١(".خ ق . أخو رساقة الصحايب , مقبول , من الثانية ": قال ابن حجر   
ــاري يف صــحيحه   ــرج البخ ــق )٢(وأخ ــن طري ــري  م ــهاب الزه ــن ش وأخــربين : اب

ْعبدالرمحن بن مالك املدجلي  ُ وهـو ابـن أخـي رساقـة بـن مالـك بـن جعـشم −ُ ْ  أن أبـاه −ُ
جاءنا رسل كفار قريش جيعلـون يف رسـول اهللا ": أخربه أنه سمع رساقة بن جعشم يقول 

يل  فذكر احلديث الطو"…صىل اهللا عليه وسلم وأيب بكر دية كل منهام ملن قتله أو أرسه 
 .يف قصة رساقة ريض اهللا عنه مع النبي صىل اهللا عليه وسلم يف طريق هجرته إىل املدينة 

واملقصود هبده الرتمجة والد عبدالرمحن بـن مالـك املـدجلي , وهـذا احلـديث 
مل يروه البخاري يف صحيحه يف هذا الباب إال من هذا الوجـه , ممـا يـدل عـىل احتجاجـه 

  .برواية مالك بن مالك املدجلي
 )٤( , واحلــاكم يف املــستدرك)٣(ابــن حبــان يف صــحيحه: وقــد أخــرج حديثــه هــذا   

 .وصححه , مما يدل عىل قبوهلام لرواية مالك بن مالك نفسه 
 ضمن طبقة التابعني , وذكر ابن حجر أن )٥(ومالك هذا , ذكره ابن حبان يف الثقات  

 صحبة , لكنه مل ير أحـدا ذكـره ملالك هذا إدراكا للنبي صىل اهللا عليه وسلم إن مل يكن له

                                                           
 )٦٤٤٧(تقريب التهذيب ) ١(
 .نبي صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة كتاب مناقب األنصار , باب هجرة ال) ٣٩٠٦(حديث رقم ) ٢(
 )٦٢٨٠ (١٨٦−١٤/١٨٤كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
)٦٧ , ٧−٣/٦) ٤ 
)٥/٣٨٢) ٥ 



 ٣٢

ــه  ــه رساقــة وال البن ــه وال ألخي ــابعني , ولــيس ل ــان يف الت يف الــصحابة , بــل ذكــره ابــن حب
  )١(.عبدالرمحن يف البخاري غري هذا احلديث 

وأنت ترى أن مالكـا هـذا حديثـه يف صـحيح البخـاري حمتجـا بـه , وصـححه ابـن   
ات , بل ابن حجر نفسه جيزم بأن له إدراكا وال حبان     واحلاكم , وذكره ابن حبان يف الثق

ثقة ?  فهذا أوىل من قـول ابـن حجـر : يستبعد أن   يكون له صحبة , فام املانع أن يقال فيه 
 .واهللا أعلم . مقبول : فيه 

                                                           
 )٨٣٦٠ (٣/٤٦٢ , واإلصابة ١٠/٢١ , وهتذيب التهذيب ٧/٢٤٠فتح الباري : انظر ) ١(



 ٣٣

َمعبد بن كعب بن مالك األنصاري السلمي املدين ] ٧[  َّ ََ ْ 
 
 

  )١(". س ق خ م خد. مقبول , من الثالثة ": قال ابن حجر   
حدثني مالك , عن حممـد : حدثنا إسامعيل قال " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه  

َبن عمرو بن حلحلة , عن معبد بن كعب بن مالك , عن أيب قتادة بن ربعي األنصاري , أنـه  َْ
َّأن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم مــر عليــه بجنــازة , فقــال : كــان حيــدث  ٌمــسرتيح ": ُ ُ
ٌومسرتاح م ُالعبـد ": يا رسول اهللا , ما املسرتيح واملسرتاح منه ? , قال :             , قالوا "نهُ

ُاملؤمن يسرتيح من نصب الدنيا وأذاها إىل رمحة اهللا عـز وجـل , والعبـد الفـاجر يـسرتيح  ُ ُ ُ
ُمنه العباد والبالد والشجر والدواب ُ حدثنا حييى , عن عبدربه بن سعيد , : حدثنا مسدد  . "ُ

حدثني ابن كعب , عن        أيب قتادة , عن النبي صىل اهللا : حممد بن عمرو بن حلحلة عن 
ُمسرتيح ومسرتاح منه , املؤمن يسرتيح": عليه وسلم , قال  ٌ ٌُ ُ".  

هكذا ساق البخاري هذا احلديث يف باب سكرات املـوت مـن كتـاب الرقـاق يف   
حتجاجـه بروايـة معبـد بـن كعـب بـن ّصحيحه , ومل يورد له شاهدا أو متابعـا , فـدل عـىل ا

 .مالك , وليس له يف صحيح البخاري سوى هذا احلديث 
 هذا احلـديث أيـضا , مـن طـرق , عـن حممـد بـن )٣(وقد أخرج مسلم يف صحيحه  

عمرو بن حلحلة , عن معبد بن كعب بن مالك به , حمتجا برواية معبد , فلم يذكر له تابعـا 
 .وال شاهدا 

 حديثني آخرين من رواية معبـد بـن كعـب بـن )١(صحيحهوأخرج مسلم كذلك يف   
 .مالك , لكن استشهادا ال احتجاجا , فقد ذكر له تابعا أو شاهدا 

                                                           
 )٦٧٨١(تقريب التهذيب ) ١(
 . , باب سكرات املوت كتاب الرقاق) ٦٥١٣ , ٦٥١٢(حديث رقم ) ٢(
 .كتاب اجلنائز , باب ما جاء يف مسرتيح ومسرتاح منه ) ٦١) (٩٥٠ (٢/٦٥٦) ٣(



 ٣٤

 أحاديث من رواية معبد بن كعب بن مالـك , وقـد )٢(وأخرج ابن حبان يف صحيحه  
 )٤( ضمن طبقة التابعني , وترجم له ابن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل)٣(ذكره يف الثقات

وذكر من روى عنه ومن يروي هو عنه , وذكر أنه كان قائد أبيه كعب بن مالك ريض اهللا عنه 
 , وذكـره )٥("مدين تابعي ثقـة": بعد ما ذهب برصه , ومل يذكر فيه جرحا , وقال العجيل 

الدارقطني يف أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايتـه عـن الثقـات عنـد البخـاري 
ى معبد أيضا عن جابر بـن عبـداهللا ريض اهللا عنـه , وعـن أخويـه عبـداهللا  , وقد رو)٦(ومسلم

 , وأنـت تـرى )٧(أحـدفيه وعبيداهللا ابني كعب بن مالك , وروى عنه غري واحد , ومل يطعن 
ّأن الــشيخني احتجــا بحديثــه وخرجــاه يف صــحيحهام , وكــذا صــنع ابــن حبــان وذكــره يف 

ابـن حجـر يف       ثقة , وهذا أوىل من قـول : , فال مانع أن يقال فيه ّالثقات , ووثقه العجيل 
 .تقريب التهذيب , واهللا أعلم 

                                                                                                                                                                      
 .كتاب اإليامن , باب وعيد من اقتطع حق مسلم بمني فاجرة بالنار ) ٢١٨) (١٣٧ (١/١٢٢) ١(

 .كتاب املساقاة , باب النهي عن احللف يف البيع ) ١٣٢) (١٦٠٧ (١٢٢٨/ ٣     
 ٤٧٣−١٥/٤٧١, ) ٥٠٨٧ (١١/٤٨٣, ) ٣٠١٢ (٢٨٢, ) ٣٠٠٧ (٧/٢٢٧ اإلحـــــسان البـــــن بلبـــــان كـــــام يف) ٢(

)٧٠١١( 
)٥/٤٣٢) ٣ 
)١٢٧٩ (٨/٢٧٩) ٤( 
 )١٧٥٣ (٢/٢٨٦معرفة الثقات ) ٥(
)١٢٢٣ (٢/٢٤٦, ) ١٠٤٤ (١/٣٤٣) ٦( 
ت الكـربى البـن سـعد الطبقـا: انظر ترمجة معبد بن كعب بن مالك يف املـصادر اآلتيـة سـوى مـا تقـدم العـزو إليـه ) ٧(

 , ومن روي عنه من أوالد العرشة من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ٢٥٢ , والطبقات خلليفة ص ٥/٢٧٣
ــن املــديني ص ــات ملــسلم ) ٥٦ (١١٤الب ــسمية األخــوة , والطبق ــاب ت ــة ) ٧٢٩ (١/٢٣٨يف ب ــاريخ أيب زرع , وت

 ٧١٣−٢/٧١٢صــحيح البخــاري للكالبــاذي , ورجــال ) ١٧٦٥ (٦١٨−٦١٧, ) ١٥٧٠ (٥٦٨−١/٥٦٧الدمــشقي 
, ) ٦٤٨ (٢/٧٢٧, والتعـديل والتجـريح للبـاجي ) ١٦٠٦ (٢/٢٤٦, ورجال صحيح مسلم البن منجويـه ) ١١٨٠(

, والكاشــف ) ٦٠٧٥ (٢٣٨−٢٨/٢٣٦ , وهتــذيب الكــامل ٢/٤٩٨واجلمــع بــني رجــال الــصحيحني البــن طــاهر 
 )٧١٠٠ (٣/٤٣اخلالصة للخزرجي  , و١٠/٢٢٤, وهتذيب التهذيب ) ٥٦٤٠ (٣/١٤١للذهبي 



 ٣٥

ْمعن بن حممد بن معن بن أيب نضلة الغفاري ] ٨[  َ ْ َْ َ 
 
 

  )٢(". ت ق )١(خ م. مقبول , من السادسة ": قال ابن حجر   
َّحدثنا عبدالسالم بن مطهر , " : )٣(وقال البخاري يف صحيحه   َ حدثنا عمر بن : قال ُ

ِعيل , عن معن بن حممد الغفـاري , عـن سـعيد بـن أيب سـعيد املقـربي , عـن أيب هريـرة  ُ ْْ َ َ
ٌإن الدين يرس ": ريض اهللا عنه , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , قال  ْ ُ ِّولن يشاد الدين , ِّ ٌأحد ُ

ِّإال غلبه , فسددوا  ُ َ َّوقاربوا , وأبرشوا , واستعينوا بالغدوة والر     َ ْ َ َْوحة ويشء من الدجلةْ ُّ ْ" 
ٌهذا احلديث خرجه البخاري يف صحيحه , يف كتاب اإليامن , يف باب الدين يرس    ُ ّ

ّ, ومل خيرج سواه يف الباب نفسه , مما يدل عىل احتجاج البخاري برواتـه كلهـم , ومـنهم 
 .معن بن حممد الغفاري 

 , )٤(ني آخرينوأخرج البخاري يف صحيحه ملعن بن حممد الغفاري كذلك حديث  
 .ولكن ذكر ألحدمها شاهدا , وأشار إىل متابعات للحديث اآلخر 

 , وابـن أيب حـاتم يف اجلـرح )٥(ٌومعن هـذا تـرجم لـه البخـاري يف التـاريخ الكبـري  
ّ , وخـرج )١( وال تعـديال , وذكـره ابـن حبـان يف الثقـاتا , ومل يذكرا فيه جرح)٦(والتعديل

                                                           
 , كـام يف "ت"كذا جاء الرمز إىل مسلم يف تقريب التهذيب وهتذيب التهذيب كذلك , والـصواب الرمـز للرتمـذي ) ١(

ال : ولذا مل يذكره أحد يف رجـال صـحيح مـسلم . هتذيب الكامل  والكاشف للذهبي واخلالصة للخزرجي وغريها 
 .ال ابن طاهر كذلك الدارقطني وال ابن منجويه      و

 )٦٨٢٢(تقريب التهذيب ) ٢(
ٌكتاب اإليامن , باب الدين يرس ) ٣٩(حديث رقم ) ٣( ُ ِّ. 
 .كتاب األدب , باب من بسط له يف الرزق لصلة الرحم ) ٥٩٨٥(حديث رقم ) ٤(

 …كتاب الرقاق , باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر ) ٦٤١٩(     وحديث رقم 
)١٦٩٩ (٧/٣٩٠) ٥( 
)١٢٦٨ (٨/٢٧٧) ٦( 



 ٣٦

 , وذكـره الـدارقطني )٣("ثقـة": ه الـدارقطني , فقـال  , وقد سـئل عنـ)٢(حديثه يف صحيحه
   كذلك يف أسامء التابعني ومن بعدهم 

ّخـرج ابـن خزيمـة ":  , وقـال مغلطـاي )٤(ممن صـحت روايتـه عـن الثقـات عنـد البخـاري
 )٥("حديثه يف صحيحه , والطويس والدارمي واحلاكم وابن حبان ريض اهللا عنهم أمجعني

. 
ٍفالصواب يف حال معن   ْ  )٦( هذا توثيقه , وقد قال فيه ابن حجر نفسه يف فتح البـاريَ

 . , وهذا أوىل من قوله فيه يف تقريب التهذيب " , قليل احلديثثقةمدين ": 

                                                                                                                                                                      
)٧/٤٩٠) ١ 
 )٣٥١ (٦٤−٢/٦٣كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 , كـذا جـاء يف النـسخة "معن بـن حممـد الطفـاوي": , وقد وقع فيه ) ٤٩٤ (٢٧٧سؤاالت احلاكم للدارقطني ص ) ٣(

وهو من خمطوطـات مكتبـة اخلطية الكتاب , وهي ضمن جمموع حيوي عددا من الرسائل املهمة يف علم الرجال , 
جـاءت هـذه الرتمجـة , )  أ٢٧٧ق (أمحد الثالث برتكيا , ولدينا مـصورة عـن هـذا املجمـوع , وقـد راجعناهـا , ويف 

 , فال وجـود "الغفاري"واحلال فيها كام أشار فضيلة الدكتور موفق بن عبداهللا , حمقق الكتاب , والصواب يف اسمه 
, ال سيام وأن عامة من سأل عنهم احلاكم يف هذا الكتاب مـن رواة الـصحيحني معن بن حممد الطفاوي : لراو باسم 

 .والسنن , واهللا أعلم 
)١٠٤٩ (١/٣٤٤) ٤( 
 )٤٦٨٩ (١١/٣١٢إكامل هتذيب الكامل ) ٥(
 )٣٩( , عند رشحه حلديث رقم ١/٩٤) ٦(



 ٣٧

َحييى بن قزعة القريش املكي املؤدب ] ٩[  َ 
 
 

  )١(".خ . مقبول , من العارشة ": قال ابن حجر   
 , احتجاجا )٢(حيحه يف مواضع عدةّحييى هذا من شيوخ البخاري , خرج له يف ص  

 .واستشهادا 
 , )٤( , وابـن أيب حـاتم يف اجلـرح والتعـديل)٣(ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري  

اإلمـام مالـك : ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال , وقد روى عن مجاعة من احلفاظ , مـنهم 
 , )٥("أنـس بـن مالـكصـاحب مالـك بـن ": بن أنس رمحه اهللا , حتى قـال عنـه ابـن منـده 

كأمحد بن صالح املـرصي , وحممـد بـن مـسلم بـن :        وروى عنه مجاعة من احلفاظ 
ْوارة الــرازي , وحممــد بــن حييــى الــذهيل , والبخــاري كــام تقــدم , ذكــره ابــن حبــان يف  ُّ

 , وذكـره الـدارقطني يف أسـامء التـابعني ومـن بعـدهم ممـن صـحت روايتـه عـن )٦(الثقات

                                                           
 )٧٦٢٦(تقريب التهذيب ) ١(
 .ساء خلف الرجال كتاب األذان , باب صالة الن) ٨٧٥ , ٨٧٠(حديث رقم ) ٢(

 .كتاب املغازي , باب غزوة خيرب ) ٤٢١٦(     وحديث رقم 
  .}الذين آتيناهم الكتب يعرفونه كام يعرفون أبناءهم{كتاب التفسري , باب ) ٤٤٩١(     وحديث رقم 
 .كتاب الفرائض , باب مرياث املالعنة ) ٦٧٤٨(     وحديث رقم 
 . باب الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة كتاب التعبري ,) ٦٩٨٨(     وحديث رقم 
 .كتاب التوحيد , باب يف املشيئة واإلرادة ) ٧٤٧٢(     وحديث رقم 

)٣٠٨٢ (٨/٣٠٠) ٣( 
)٧٥٧ (٩/١٨٢) ٤( 
 )٢٩٠ (٨٠أسامي مشايخ البخاري ص ) ٥(
)٧٥٧ (٩/١٨٢) ٦( 



 ٣٨

:  , وقـال الـذهبي )٢("ثقـة":  , وسئل عنه الدارقطني أيـضا , فقـال )١(بخاريالثقات عند ال
  .)٤(ٌ , وترجم له غري واحد , فلم يذكر أحد فيه جرحا)٣("ثقة"

ــن حجــر    ــول اب ــصور ق ــا ق ــر جلي ــدم يظه ــذا , − رمحــه اهللا −ممــا تق ــى ه  يف حيي
 .ثقة , كام جزم بذلك الذهبي , واهللا أعلم : والصواب أن يقال فيه 

                                                           
)١٢٤٨ (١/٤٠٨) ١( 
 )٥١٠ (٢٨٢سؤاالت احلاكم للداقطني ص ) ٢(
 )٦٣٤٢ (٣/٢٣٣الكاشف ) ٣(
 :انظر ترمجة حييى بن قزعة القريش املكي يف املصادر اآلتية سوى ما تقدم العزو إليه ) ٤(

, وتقييــد ) ١٤٧٣ (٣/١٢١٦, والتعــديل والتجــريح للبــاجي ) ١٣٣٥ (٢/٧٩٨    رجــال صــحيح البخــاري للكالبــاذي 
, واملعجـم املـشتمل ) ٢٢٠٤ (٢/٥٦٨ البـن طـاهر , واجلمع بني رجال الصحيحني)  ب٨٧ق (املهمل للغساين 

ــساكر ص  ــن ع ــصغاين ص ) ١١٥٧ (٣٢١الب ــاري لل ــشايخ البخ ــامي م ــامل ١٣٥, وأس  ٣١/٤٩٧ , وهتــذيب الك
 ٣/١٥٨ , واخلالصة للخزرجي ١١/٢٦٥, وهتذيب التهذيب ) ٢٧٠٦ (٧/٤٤٥, والعقد الثمني للفايس ) ٦٩٠٢(
)٨٠٣٠  ( 



 ٣٩

 أبو يزيد املدين , نزيل البرصة ] ١٠[ 
 
 

  )١(". خ س . مقبول , من الرابعة ": قال ابن حجر   
ٌحدثنا قطن              : حدثنا عبدالوارث : حدثنا أبو معمر " : )٢(وقال البخاري يف صحيحه   َ َ

إن : , قال حدثنا أبو يزيد املدين , عن عكرمة , عن ابن عباس ريض اهللا عنهام : أبو اهليثم 
 . فذكر حديث القسامة بطوله "…أول قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بني هاشم 

هكذا ساق البخاري هذا احلـديث , ومل يـذكر يف البـاب نفـسه تابعـا لـه أو شـاهدا   
 .ّللقصة نفسها , مما يدل عىل احتجاج البخاري برواية أيب يزيد املدين 

 , )٣("ال أعلـم لـه اسـام": ل أبـو زرعـة الـرازي ُوأبو يزيد هذا ال يعرف له اسم , قا  
  .)٤("ُال يسمى": وقال      أبو حاتم الرازي 

 , ولعل مالكا مل يعرفه )٥("ال أعرفه": وقد سئل عنه اإلمام مالك رمحه اهللا , فقال 
: لكونه انتقل إىل البرصة , وحديثه عند أهل البـرصة ال أهـل املدينـة , فقـد قـال ابـن سـعد 

عــوف وغــريه , : ّأهــل    املدينــة , فتحــول إىل البــرصة , فــروى عنــه البــرصيون كـان مــن "
أيـوب قـد سـمع مـن أيب يزيـد ":  , وقال ابـن معـني )٦("ابن عباس وغريه: وروى هو عن 

  .)٧("ُاملدين , وأبو يزيد ليس يعرف باملدينة , والبرصيون يروون عنه

                                                           
 )٨٤٥٢(تقريب التهذيب ) ١(
 .كتاب مناقب األنصار , باب القسامة يف اجلاهلية ) ٣٨٤٥(حديث رقم ) ٢(
 )٢٢٥٣ (٩/٤٥٩اجلرح والتعديل ) ٣(
 )٢٢٥٣ (٩/٤٥٩اجلرح والتعديل ) ٤(
 )٢١٧٦ (٣/٢٠٩, وعلل احلديث البن أيب حاتم أيضا ) ٢٢٥٣ (٩/٤٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٥(
 ٧/٢٢٠الطبقات الكربى ) ٦(
 )٤٤١٤ (٢/٧٣٢البن معني رواية الدوري التاريخ ) ٧(



 ٤٠

شيخ , سئل مالك : ديني , فقال سألت أيب عن أيب يزيد امل": وقال ابن أيب حاتم   
يكتـب : سألت أيب عنه , فقـال ":  , وقال ابن أيب حاتم أيضا )١(".ال أعرفه : عنه ,    فقال 

  .)٢("ُال يسمى: ما اسمه ? قال : فقلت . حديثه 
 , وقال ابن حمرز )٣("أبو يزيد املدين ثقة": ّلكن وثقه غريه , قال حييى بن معني   

شـيخ مـشهور , يـروي : أبو يزيد املديني مـن هـو ? قـال : , وقيل له  )٤(وسمعت حييى": 
  )٥(".نعم : سمع من ابن عباس ? قال : قلت . نعم : ثقة ? قال : قلت . عنه أيوب وهؤالء 

سـألت : سـألت أبـا داود عـن أيب يزيـد املـدين , فقـال ": وقال أبو عبيد اآلجـري   
 − , فهذه تزكية من اإلمـام أمحـد )٦("ب ?تسأل عن رجل روى عنه أيو: أمحد عنه , فقال 

 . أليب يزيد هذا من كون أيوب رضيه فروى عنه −رمحه اهللا 
 , ومل يــذكر فيــه جرحــا , )٧(وأبــو يزيــد هــذا تــرجم لــه البخــاري يف التــاريخ الكبــري  

وذكره الدارقطني يف أسامء التـابعني ومـن بعـدهم ممـن صـحت روايتـه عـن الثقـات عنـد 
  . )٨(البخاري
: قولـه ": ال ابن حجر يف رشحه حلديث البخاري املتقدم معلقا عـىل إسـناده وق  

َحدثنا قطن(  − بـضم القـاف −ُبفـتح القـاف واملهملـة ثـم نـون , هـو ابـن كعـب القطعـي ) َ
البرصي , ثقة عندهم , وشيخه أبو يزيد املدين , برصي أيضا , ويقـال لـه املـديني بزيـادة 

                                                           
 )٢١٧٦ (٣/٢٠٩علل احلديث : , وانظر ) ٢٢٥٣ (٩/٤٥٩اجلرح والتعديل ) ١(
 )٢٢٥٣ (٩/٤٥٩اجلرح والتعديل ) ٢(
 )٢٢٥٣ (٩/٤٥٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٣(
 .ابن معني : يعني ) ٤(
 )٤٥٨ (١٠٣−١/١٠٢معرفة الرجال البن حمرز ) ٥(
 )١٦٣ (٢١٠سؤاالت أيب داود السجستاين لإلمام أمحد ص:  , وانظر ٣٤/٤٠٩لكامل هتذيب ا) ٦(
 .يف الكنى ) ٧٨٤ (٩/٨١) ٧(
)١٣٣٤ (١/٤٣٣) ٨( 



 ٤١

ينة , ولكن مل يرو عنه أحد من أهل املدينة , وسئل عنه حتتانية , ولعل أصله كان من املد
 , وال له وال للراوي عنه يف ّوقد وثقه   ابن معني وغريهُمالك فلم يعرفه , وال يعرف اسمه , 

  )١("البخاري إال هذا املوضع
 , ومل حيـك "ّوقد وثقه ابـن معـني وغـريه" : − رمحه اهللا −فانظر لقول ابن حجر   

 .ثقة : فع قوله يف أيب يزيد يف تقريب التهذيب , واألوىل أن يقال فيه خالفه , فهذا يد
َّوما تقدم عن أيب حاتم الرازي لعله قاله بسبب قلة حديث أيب يزيد , ولقول مالـك    ِّ

  .)٢("ثقة":  , وقد جزم الذهبي بتوثيق أيب يزيد هذا , فقال "ال أعرفه":    فيه 

                                                           
 ٧/١٥٦فتح الباري ) ١(
 )٤٥٤ (٣/٣٤٧الكاشف ) ٢(



 ٤٢

 
 
 

 
 

 اخلــاتـمـــــــــة



 ٤٣

َّراجم هذا البحث عرشة تراجم فقط , ممن خرج هلم البخاري يف صحيحه     بلغت ت
  ."مقبول": احتجاجا , وقال فيهم ابن حجر يف تقريب التهذيب 

 :وقد ظهرت لنا نتائج مهمة بعد دراسة هذه الرتاجم , وهي كاآليت 
 :أهنم من طبقات متفاوتة  : أوال
 :  أربعة منهم من التابعني , وهم −أ

 . إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب ربيعة املخزومي −١    
ومال ابـن حجـر إىل أنـه أدرك النبـي .  ومالك بن مالك بن جعشم املدجلي −٢    

ْصىل اهللا عليه وسلم , وال يستبعد أن يكون له صحبة  َ ْ َ. 
 . ومعبد بن كعب بن مالك األنصاري −٣    
 .رصة  وأبو يزيد املدين , نزيل الب−٤    
 : واثنان من أتباع التابعني , ومها −ب
 . عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري −١    
 . ومعن بن حممد بن معن الغفاري −٢    
 : وأربعة من شيوخ البخاري نفسه , وهم −ج
 . محاد بن محيد اخلراساين −١    
 . وعيل بن عبداهللا بن إبراهيم البغدادي −٢    
 .يثم البغدادي صاحب الطعام  وعيل بن اهل−٣    
َ وحييى بن قزعة القريش املكي املؤدب −٤     َ. 

 ممـن خـرج هلـم يف صـحيحه − وهـو شـيوخ البخـاري −وبال شك أن هذا القـسم 
حمتجا هبم هلم مزية أخرى عـىل مـن تقـدم ذكـره , وذلـك أنـه خـالطهم وشـافههم , وهـو 

رواياهتم , كيف وقـد روى عـنهم أدرى هبم من غريه ممن جاء بعده , وهو أدرى وأعرف ب
 يف كتاب خص به الصحيح فحسب ?



 ٤٤

ّبعض هؤالء الرواة رصح ابن حجر نفسه بتـوثيقهم رصاحـة , أو ذكـر توثيـق  : ثانيا
أهل العلم هلم , ومل حيك خالفه , وهذا بـال شـك يعـارض بـه حكمـه علـيهم يف تقريـب 

 :التهذيب , وهؤالء هم 
 :بري  عمر بن عبداهللا بن عروة بن الز−أ

وهـو مـدين , ثقـة , قليـل احلـديث , مـا لـه يف " : )١(قال ابن حجر يف فتح البـاري
 "البخاري إال هذا احلديث الواحد , وقد ذكره ابن حبان يف أتباع التابعني من الثقات

ُ ومعن بن حممد بن معن الغفاري −ب ْ َ: 
 "مدين , ثقة , قليل احلديث" : )٢(قال ابن حجر يف فتح الباري

 :ظ فيام تقدم من صنيع ابن حجر ما ييل ويالح
ّ وثقهـام , ورصح بتوثيقـه هلـام , مـع أنـه مل يـذكر − رمحـه اهللا − أن ابن حجر −١ ّ

ّتغـري :  , حتـى يقـال )٣(فيهام شيئا من أقوال أهل العلم زيادة عـىل مـا يف هتـذيب التهـذيب
 هتـذيب التهـذيب حكمه فيهام ملا وقف عىل توثيق رصيح ألهل العلم فاته ذكره يف كتابه

 ., الذي حرص فيه عىل مجع ما قيل يف الراوي من جرح وتعديل 
 أهنام من طبقة واحدة , وهي طبقة أتبـاع التـابعني , وهـذا يعجـب منـه النـاظر , −٢

 بتوثيق أولئك املتقدمني من التابعبن , وفـيهم مـن − رمحه اهللا −كيف مل جيزم ابن حجر 
من الصحابة , وكذلك أولئك الذين خالطهم البخـاري مل يستبعد ابن حجر نفسه أن يكون 

 .ّنفسه وشافههم , وهم من شيوخه الذين خربهم , فخرج عنهم يف صحيحه 
 : أبو يزيد املدين , نزيل البرصة −ج

                                                           
 )٥٩٣٠( عند رشحه حلديث رقم ١٠/٣٧١) ١(
 )٣٩( , عند حديث رقم ١/٩٤) ٢(
)١٠/٢٥٣ , ٤٧٩−٧/٤٦٩) ٣ 



 ٤٥

 ولعل أصله من املدينة , ولكـن مل يـرو عنـه …" : )١(قال ابن حجر يف فتح الباري
َ يعرفه , وال يعرف اسمه , وقد وثقـه ابـن معـني أحد من أهل املدينة , وسئل عنه مالك فلم َّ ُ

 "وغريه , وال له وال للراوي عنه يف البخاري إال هذا املوضع
 , قالـه بعـد مـا "ّوقد وثقه ابن معني وغريه": ُوالشاهد من كالم ابن حجر هذا قوله 

 − كـابن معـني −حكى عن مالك أنه ال يعرفه , إشارة من ابن حجـر إىل معرفـة غـري مالـك 
أليب يزيد هذا , بل توثيقه له , وصنيع ابن حجر هذا ربـام دفـع النـاظر إىل توثيـق أيب يزيـد 
ّمبارشة , لكن ابن حجر هنا مل يذكر رصاحة أنه ثقة , إال أن صنيعه هذا أرفـع مـن قولـه يف 
أيب يزيد يف تقريب التهذيب , مع العلم أن توثيق ابن معني مل يفته بل هو مذكور عنـده يف 

 .ب التهذيب هتذي
وقفنا عىل بعض النقول عن أهل العلم يف أحـوال بعـض هـؤالء الـرواة ممـا  : ثالثا

فات ابن حجر ذكره يف هتذيب التهذيب عند ترمجته هلؤالء الرواة , أو بعض االعتبارات 
التي مل يرش هلا ابن حجر يف هتذيب التهذيب وهلا أثـر مبـارش يف احلكـم عـىل الـراوي , 

 :لرتاجم املذكورة كام ييل وبيان ذلك حسب ا
 : إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب ربيعة املخزومي −١

ّ خرج له احلاكم يف املستدرك حديثا وصححه −     أ ّ. 
  ."هو ثقة مشهور":  قال فيه ابن خلفون −    ب
 : عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري −٢
 .ح ّ خرج له أبو عوانة يف مسنده الصحي−    أ
ّ وخرج احلاكم حديثه يف املستدرك وصححه −   ب ّ. 
 . وذكره ابن خلفون يف الثقات −   ج
ْ مالك بن مالك بن جعشم املدجلي −٣ ُ ُ ْ ُ: 

                                                           
)٧/١٥٦) ١ 



 ٤٦

 .ّ خرج ابن حبان حديثه يف صحيحه −    أ
ّ وخرج احلاكم حديثه يف املستدرك وصححه −   ب ّ. 
ْ معبد بن كعب بن مالك األنصاري −٤ َ: 
  ."مدين , تابعي , ثقة": عجيل  قال ال−    أ
 .ّ وخرج له ابن حبان أحاديث يف صحيحه −   ب
ْ معن بن حممد بن معن الغفاري −٥ َ: 
  ."ثقة":  قال الدارقطني −    أ
ّ خــرج لــه ابــن خزيمــة وابــن حبــان يف صــحيحيهام , وخــرج لــه احلــاكم يف −   ب ّ
 .املستدرك 
َ حييى بن قزعة القريش املكي املؤدب −٦ َ: 
  ."ثقة":    قال الدارقطني  
 : أبو يزيد املدين , نزيل البرصة −٧
كــان مــن أهــل املدينــة , فتحــول إىل البــرصة , فــروى عنــه ":  قــال ابــن ســعد −   أ
 "ابن عباس وغريه: وروى عن . عوف وغريه : البرصيون 
أيـوب قـد سـمع مـن أيب يزيـد املـدين , وأبـو يزيـد لـيس ":  وقال ابن معني − ب
 "ملدينة , والبرصيون يروون عنهيعرف با
أبو يزيد املديني من هو ?  قال : وسمعت حييى , وقيل له ":  وقال ابن حمرز −ج

سـمع مـن ابـن : قلت .  نعم : ثقة ?  قال : قلت .  شيخ مشهور , يروي عنه أيوب وهؤالء : 
  ."نعم: عباس ?  قال 

م مـن املتـأخرين ممـن هلـم بعض هؤالء املـرتجم هلـم جـزم بعـض أهـل العلـ : رابعا     
 :وبيان ذلك كام ييل . بأهنم ثقات : استقراء ألحوال الرواة 

 : عمر بن عبداهللا بن عروة بن الزبري −١    



 ٤٧

  ."وكان ثقة خيارا": قال السخاوي   
َ حييى بن قزعة القريش املكي −٢     َ: 

  ."ثقة": قال الذهبي   
 : أبو يزيد املدين , نزيل البرصة −٣     

  ."ثقة": قال الذهبي   
مجيـع هـؤالء الـرواة العـرشة املـرتجم هلـم يف البحـث الـصواب يف حــاهلم : خامـسا      

توثيقهم مجيعا , العتبارات عدة ذكرناها عنـد كـل راو عـىل حـدة , ومـن أمههـا احتجـاج 
ٌذكر يف أي مـنهم جـرح أو غمـز ُالبخاري هبم يف صحيحه , وأنه مل يـ  , واهللا أعلـم , قـادحٌ

 .حلمد هللا رب العاملني وا



 ٤٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة
 

 املصادر واملراجع
 



 ٤٩

أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −١
نـرش وزارة . يني ص, حتقيـق مجاعـة مـن املتخصـ) ٨٥٢ت(بن حجر العسقالين 
نــة الــسعودية بالتعــاون مــع اجلامعــة اإلســالمية باملديالعربيــة األوقــاف باململكــة 

 .الطبعة األوىل . املنورة 
لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٢

ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( الطبعــة .  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرن
. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . األوىل 

 . املدينة املنورة –د شاكر , نرش املكتبة السلفية وبعضه بتحقيق الشيخ أمح
لريض الـدين احلـسن بـن : أسامي شيوخ أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري  −٣

, مصور عن النسخة اخلطية , اعتني به عيل بن حممـد ) ٦٥٠ت(ّحممد الصغاين 
  .١٤١٩الطبعة األوىل .  مكة املكرمة −نرش دار عامل الفوائد . العمران 

) ٣٩٥ت(ملحمد بن إسحاق بن منده األصـبهاين : سامي مشايخ اإلمام البخاري أ −٤
الطبعـة األوىل .  الـسعودية −نـرش مكتبـة الكـوثر . , حتقيق نظـر حممـد الفاريـايب 

١٤١٢/١٩٩١.  
أسامي من روى عنهم حممد بن إسامعيل البخاري من مشاخيه الـذين ذكـرهم يف  −٥

, حتقيق بـدر ) ٣٦٥ت(عدي اجلرجاين أليب أمحد عبداهللا بن : جامعه الصحيح 
  .١٤١٥الطبعة األوىل .  املدينة املنورة −نرش دار البخاري . بن حممد العامش 

أليب الفـضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : اإلصابة يف متييـز الـصحابة  −٦
 .هـ , يف أربع جملدات ١٣٩٥سنة .  بريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٨٥٢ت(

ابـن دقيــق (لتقـي الـدين حممــد بـن عـيل القـشريي : بيـان االصـطالح االقـرتاح يف  −٧
نــرش وزارة األوقــاف . , حتقيــق قحطــان عبــدالرمحن الــدوري ) ٧٠٢ت) (العيــد

  .١٤٠٢/١٩٨٢سنة . العراقية 



 ٥٠

لعالء الدين مغلطاي بن قليج البكجري : إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال  −٨
.  القـاهرة −نـرش الفـاروق . ن إبراهيم حتقيق عادل بن حممد وأسامة ب)  ٧٦٢ت(

  .١٤٢٢/٢٠٠١الطبعة األوىل 
, حتقيـــق ) ٥٦٢ت(أليب ســـعد عبـــدالكريم بـــن حممـــد الـــسمعاين : األنـــساب  −٩

نـرش جملـس دائـرة املعـارف العثامنيـة . عبدالرمحن بـن حييـى املعلمـي وغـريه 
  .١٤٠٢– ١٣٨٢الطبعة األوىل سنة . باهلند 

أليب احلسن عيل بن حممد بـن : ني يف كتاب األحكام بيان الوهم واإلهيام الواقع −١٠
. , حتقيق الدكتور احلسني آيت سـعيد ) ٦٢٨ت) (ابن القطان الفايس(عبدامللك 

  .١٤١٨/١٩٩٧الطبعة األوىل .  الرياض −نرش دار طيبة 
أليب زرعة عبدالرمحن بـن عمـرو النـرصي الدمـشقي : تاريخ أيب زرعة الدمشقي  −١١

نــرش جممــع اللغــة العربيــة .  بــن نعمــة اهللا القوجــاين , حتقيــق شــكر اهللا) ٢٨١ت(
 .بدمشق 

, نـرش دار ) ٤٦٢ت (أليب بكر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد  −١٢
 . بريوت –الكتاب العريب 

, حتقيــق ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : التــاريخ الكبــري  −١٣
مصور . (  بريوت – دار الكتب العلمية نرش. عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 

 )عن طبعة حيدر أباد الدكن باهلند 
, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −١٤

نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . حتقيــق وترتيــب د. حممــد الــدوري عنــه 
حييى بن معني وكتابه ضمن كتاب ( البحث العلمي يف جامعة         أم القرى بمكة 

.  القــاهرة –طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ) التــاريخ للــدكتور أمحــد أيــضا 
 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 



 ٥١

أليب احلجاج يوسـف بـن عبـدالرمحن املـزي : حتفة األرشاف بمعرفة األطراف  −١٥
الطبعـة .  اهلنـد –نـرش الـددار القيمـة . , حتقيق عبدالصمد رشف الدين ) ٧٤٢ت(
 ١٤٠١−١٣٨٤وىل األ

لشمس الـدين حممـد بـن عبـدالرمحن : التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة  −١٦
ســنة . , عنــي بطبعــه ونــرشه أســعد طرابــزوين احلــسيني ) ٩٠٢ت(الــسخاوي 

 .هـ ١٣٩٩
 بكـر جلالل الدين عبـدالرمحن بـن أيب: تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي  −١٧

.  الرياض −نرش مكتبة الكوثر .  الفاريايب ر حممدقيق نظ, حت) ٩١١ت(السيوطي 
  .١٤١٥الطبعة الثانية 

: تسمية من روي عنه من أوالد العرشة من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  −١٨
, حتقيــق الــدكتور عــيل ) ٢٣٤ت(لعــيل بــن عبــداهللا بــن جعفــر الــسعدي املــديني 

  .١٤٠٢/١٩٨٢الطبعة األوىل .  الكويت −حممد مجاز , نرش دار القلم 
. , حتقيـق د) ٤٧٤ت(أليب الوليد سليامن بـن خلـف البـاجي : التعديل والتجريح  −١٩

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار اللواء . أيب لبابة حسني 
, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −٢٠

  .١٤٠٦عة األوىل الطب.  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 
ــز املــشكل مــن األســامء والكنــى واألنــساب ممــا ذكــر يف  −٢١ تقييــد املهمــل ومتيي

أليب عيل احلسن : الكتابني الصحيحني ملحمد بن إسامعيل ومسلم بن احلجاج 
, مــصور عــن النــسخة اخلطيــة املحفوظــة ) ٤٩٨(بــن حممــد الغــساين اجليــاين 

 . تبة العثامنية الرضائية من املك) ٢٤٢(بمكتبة األوقاف بحلب , حتت رقم 



 ٥٢

ــن حجــر العــسقالين : هتــذيب هتــذيب الكــامل  −٢٢ ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
, مصورة عن طبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة يف اهلنـد , الطبعـة األوىل ) ٨٥٢ت(

 .هـ ١٣٢٥
ــن : هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −٢٣ ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال

نــرش مؤســسة . بــشار عــواد معــروف .قيــق د , حت) ٧٤٢ت(عبــدالرمحن املــزي 
 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 

 )معرفة الثقات : انظر : ( الثقات للعجيل  −٢٤
ــات  −٢٥ ــستي : الثق ــان الب ــن حب ــد ب ــاتم حمم ــرة ) ٣٥٤ت(أليب ح ــس دائ ــة جمل طبع

  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل . املعارف العثامنية باهلند 
( , ) ٢٥٦ت(مــد بــن إســامعيل البخــاري أليب عبــداهللا حم: اجلــامع الــصحيح  −٢٦

 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 
, نــرش دار ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم : اجلــرح والتعــديل  −٢٧

مــصور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة . (  بــريوت –الكتــب العلميــة 
 )باهلند 

) ٥٠٧ت( الفضل حممد بن طاهر املقـديس أليب: اجلمع بني رجال الصحيحني  −٢٨
 .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية 

لــصفي الــدين أمحــد بــن عبــداهللا اخلزرجــي , : خالصــة تــذهيب هتــذيب الكــامل  −٢٩
  .١٣٩٢طبع سنة .  مرص −نرش مكتبة القاهرة . د عبدالوهاب فايد وحتقيق حمم

ن صـحت روايتـه عـن الثقـات عنـد البخـاري ذكر أسامء التابعني ومـن بعـدهم ممـ −٣٠
ــسلم  ــدارقطني :     وم ــن عمــر ال ــوران ) ٣٨٥ت(أليب احلــسن عــيل ب ــق ب , حتقي

الطبعـة األوىل .  بـريوت −نرش مؤسسة الكتب الثقافيـة . الضناوي وكامل احلوت 
 . م ١٩٨٥/ هـ١٤٠٦



 ٥٣

أليب نــرص أمحــد بــن حممــد بــن احلــسني الكالبــاذي : رجــال صــحيح البخــاري  −٣١
الطبعـــة األوىل .  بـــريوت –نـــرش دار املعرفـــة .  , حتقيـــق عبـــداهللا الليثـــي )٣٩٨(

 .هـ ١٤٠٧
, ) ٤٢٨(أليب بكر أمحد بـن عـيل بـن منجويـه األصـبهاين : رجال صحيح مسلم  −٣٢

  .١٤٠٧الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار املعرفة . حتقيق عبداهللا الليثي 
ق بـن عبـداهللا بـن عبـدالقادر , حتقيق موف: سؤاالت احلاكم النيسابوري للداقطني  −٣٣

 . هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل .  الرياض −نرش مكتبة املعارف 
, حتقيــق ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : ســري أعــالم النــبالء  −٣٤

.  بـريوت −نرش مؤسسة الرسالة . مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرناؤوط 
 .الطبعة األوىل 

 )اجلامع الصحيح : ظر ان. ( الصحيح للبخاري  −٣٥
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −٣٦

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . فؤاد عبدالباقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه 
املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −٣٧

 )ترتيبه اإلحسان البن بلبان 
ــاط شــباب العــصفري : قــات الطب −٣٨ ــن خي ــة ب ــق ) ٢٤٠ت(أليب عمــرو خليف , حتقي

  .١٤٠٢الطبعة الثانية .  الرياض −نرش دار طيبة . الدكتور أكرم ضياء العمري 
ــات  −٣٩ ــسابوري : الطبق ــاج الني ــن احلج ــسلم ب ــق ) ٢٦١ت(أليب احلــسني م , حتقي

  .١٤١١الطبعة األوىل .  الرياض −نرش دار اهلجرة . مشهور بن     حسن 
, حتقيـق إحـسان ) ٢٣٠ت(ملحمد بن سعد الكاتـب البـرصي : الطبقات الكربى  −٤٠

وأمـا القـسم املـتمم لتـابعي أهـل املدينـة ومـن .  بـريوت –نرش دار صادر . عباس 
حققـه زيـاد حممـد ) من ربـع الطبقـة الثالثـة إىل منتـصف الطبقـة الـسادسة(بعدهم 



 ٥٤

 باملدينـة املنـورة , الطبعـة منصور , ونرشه املجلس العلمي باجلامعـة اإلسـالمية
  .١٤٠٣األوىل 

أليب الطيب حممد بن أمحد احلسني الفايس : العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني  −٤١
 −طبـع بمطبعـة الـسنة املحمديـة . , حتقيق حممد حامد الفقي ) ٨٣٢ت(املكي 
 ١٣٧٨سنة . القاهرة 

حتقيـق نـشأت , ) ٣٢٧ت(أليب حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم : علل احلديث  −٤٢
 م ٢٠٠٣/  هــ ١٤٢٣الطبعة األوىل .  القاهرة −نرش الفاروق . بن كامل املرصي 

. 
, روايـة ابنـه ) ٢٤١ت(لإلمام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل : العلل ومعرفة الرجال  −٤٣

نــرش . إســامعيل جــراح أوغــيل . طلعــت قــوج بيكيــت و أ د . حتقيــق أ د . عبــداهللا 
 .م ١٩٨٧نة  استانبول  س–املكتبة اإلسالمية 

ــاري رشح صــحيح البخــاري  −٤٤ ــتح الب ــن حجــر : ف ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(العسقالين 

. (  بــريوت –نــرش دار الفكــر . وحمــب الــدين اخلطيــب وحممــد فــؤاد عبــدالباقي 
 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 

أليب عبـداهللا حممـد بـن عبـدالرمحن : ألفية احلديث للعراقي فتح املغيث برشح  −٤٥
نــرش إدارة البحــوث اإلســالمية . , حتقيــق عــيل حــيس عــيل ) ٩٠٢ت(الــسخاوي 

  .١٤١١/١٩٩٠الطبعة األوىل .  اهلند −باجلامعة السلفية  ببنارس 
أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الـستة  −٤٦

  .١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية ) ٧٤٨ت (الذهبي



 ٥٥

أليب احلـــسني مـــسلم بـــن احلجـــاج القـــشريي النيـــسابوري : الكنـــى واألســـامء  −٤٧
نـرش املجلـس العلمـي . , حتقيق عبدالرحيم حممـد أمحـد القـشقري ) ٢٦١ت(

  .١٤٠٤باجلامعة اإلسالمية باملدينة 
, ) ٤٠٥ت(اهللا حممد بـن عبـداهللا احلـاكم أليب عبد: املستدرك عىل الصحيحني  −٤٨

مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت –نــرش دار الكتــاب العــريب 
 )باهلند 

. , مرجعـــة م) ٣٥٤ت(ملحمـــد بـــن حبـــان البـــستي : مـــشاهري علـــامء األمـــصار  −٤٩
 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . فاليشهمر 

أليب القاسـم عـيل بـن : ألئمـة النبـل املعجم املـشتمل عـىل ذكـر أسـامء شـيوخ ا −٥٠
نـرش دار . , حتقيـق سـكينة الـشهايب ) ٥٧١ت) (ابـن عـساكر(احلسن بن هبـة اهللا 

 ١٩٩٧سنة .  دمشق −الفكر 
. , حتقيـق د) ٢٧٧ت(أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : املعرفة والتاريخ  −٥١

 .هـ ١٤٠١ الطبعة الثانية.  بريوت –نرش مؤسسة الرسالة . أكرم ضياء العمري 
, برتتيـب أيب ) ٢٦١ت(أليب احلـسن أمحـد بـن عبـداهللا العجـيل : معرفة الثقات  −٥٢

, وأيب احلـسن عـيل بـن عبـدالكايف ) ٨٠٧ت(احلسن عيل بن أيب بكر اهلثيمـي 
) ) ٨٥٢ت(مع زيادات أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر ( , ) ٧٥٦ت(السبكي 

.  املدينــة املنــورة –بــة الــدار نــرش مكت. , حتقيــق عبــدالعليم عبــدالعظيم البــستوي 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 

رواية أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن : معرفة الرجال عن حييى بن معني وغريه  −٥٣
, ) ٢ج(, ومطيـع حـافظ وغـزوة بـدير ) ١ج(حتقيق حممد كامـل القـصار . حمرز 

 .نرش جممع اللغة العربية بدمشق 



 ٥٦

) ٧٤٨ت( أمحد بن عثامن الـذهبي لشمس الدين حممد بن: املغني يف الضعفاء  −٥٤
 .نور الدين عرت . , حتقيق د

ــذهبي : املقتنــى يف رسد الكنــى  −٥٥ ــن عــثامن ال ــدين حممــد بــن أمحــد ب لــشمس ال
ــد صــالح املــراد ) ٧٤٨ت( ــق حمم ــة . , حتقي ــي باجلامع ــس العلم ــرش املجل ن

 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . اإلسالمية باملدينة املنورة 
لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : املوقظة يف مصطلح احلديث  −٥٦

.  حلب −نرش مكتبة املطبوعات اإلسالمية . , اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة ) ٧٤٨(
  .١٤٠٥الطبعة األوىل 

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي : ميزان االعتدال يف نقد الرجال  −٥٧
 . بريوت –فة نرش دار املعر. , حتقيق عيل حممد البجاوي ) ٧٤٨ت(

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين : هدي الساري مقدمة فتح الباري  −٥٨
فــتح البــاري رشح صــحيح : راجــع . ( حتقيــق حمــب الــدين اخلطيــب ) ٨٥٢ت(

 )البخاري البن حجر 



 ٥٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس
 

 املوضوعات



 ٥٨

 رقم الصفحة               املوضوع  
 

 ٣                                       املقدمــة
 ٤                                          خطة البحث
 ٥                                         أمهية البحث
 ٥                                           منهج البحث

 ٨                                       التمهـــيد
 ٨                               كالم ابن دقيق العيد يف طرق معرفة كون الراوي ثقة

 ٩           التوثيق الضمني ملن احتج به صاحبا الصحيحني أو أحدمها
ِّ   كالم الذهبي فيمن خرج له يف الصحيحني أو  ٩           أحدمهاُ

 ١٠         كالم السخاوي يف مظان الثقات يف التصانيف عىل الصحيح بعد الشيخني
 ١٠         تعقبات الذهبي عىل ابن القطان الفايس فيام يتعلق بتجهيل بعض الرواة

 ١٠             كالم ابن حجر يف حال الرواة املخرج هلم يف الصحيح
 ١١      ب واإلشكال الوارد يف املرتبة السادسة    طريقة ابن حجر يف تقريب التهذي

 ١٤                    ذكر الرواة املرتجم هلم عىل حروف املعجم                                  
 ١٥                    إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن أيب ربيعة املخزومي               

 ١٧                                                                      محاد بن محيد اخلراساين             
 ١٩                                                    عيل بن عبداهللا بن إبراهيم البغدادي                    

 ٢١                                  عيل بن اهليثم البغدادي صاحب الطعام                              
 ٢٣                                       الزبري                                    عمر بن عبداهللا بن عروة بن 

 ٢٥                                         مالك بن مالك بن جعشم املدجلي                              
َ   معبد بن كعب بن مالك األنصاري السلمي املدين            َّ                                  ٢٦ 



 ٥٩

ْ   معن بن حممد بن معن بن ْ أيب نضلة الغفاري                      َ َ                              ٢٨ 
َ   حييى بن قزعة القريش املكي املؤدب                                    َ                         ٣٠ 

 ٣٢                             أبو يزيد املدين , نزيل البرصة                                              
 
 
 
 

 ٣٥                               اخلامتــــة
 ٣٥                         طبقات الرواة املرتجم هلم                                                       

 ٣٥                ّ   من رصح ابن حجر بتوثيقه منهم يف موضع آخر من كتبه                  
 ٣٦          ما فات ابن حجر من كالم أهل العلم يف هؤالء الرواة املرتجم هلم          

 ٣٧       ّ   الرواة املرتجم هلم الذين رصح بثوثيقهم الذهبي والسخاوي                  
 ٤٠                           قائمـة املصادر واملراجع                                                        

 ٤٦                                    فهـرس املوضـوعات                                                     


